
das pessoas com mobilidade reduzida em veículos de 

transporte de passageiros 

Acessibilidade 
Capacitação na Operação de  

Plataformas Elevatórias Veiculares para  



ABC1234 

Apresentações 

Acessibilidad 



ABC1234 

Agenda do Dia 

 

01h - Parte teórica 

03h - Parte prática 

Acessibilidad 
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Objetivo do Curso 

 

Ao final deste treinamento, você estará ainda mais 

preparado para operar as plataformas elevatórias 

veiculares (PEV) de nossa frota. 

Acessibilidad 
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Motivação do Curso 

 

O Detro/RJ fiscalizará a certificação dos motoristas 

quanto às plataformas elevatórias dos ônibus que 

realizam linhas intermunicipais. 

Acessibilidad 



CARA, CRACHÁ! 
CARA, CRACHÁ! 

CARA, CRACHÁ! 

Após o treinamento, você receberá 

um certificado/crachá e terá que 

portá-lo visivelmente junto ao 

cartão da empresa, a fim de 

apresentar sempre que for 

solicitado pelos clientes e pelo 

Detro/RJ. 



AS 

PLATAFORMAS 

ELEVATÓRIAS 

VEICULARES 

(PEV)  

 

SÃO APENAS 

PARA USO 

DOS 

CADEIRANTES 

 

? 

Acessibilidad 
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Acessibilidad 
O termo acessibilidade significa incluir uma pessoa com 

dificuldade na participação de atividades como o uso de 

produtos, serviços e informações. 

 

O condutor que cuida do veículo e atende às pessoas com 

mobilidade reduzida, contribui para a acessibilidade 

dessas pessoas. 

 

Chamamos de Mobilidade Reduzida a  

dificuldade de se locomover. 



SEGUNDO A NORMA DA 

ABNT NBR 15646: 2016, A 

PEV 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. 

Acessibilidad 
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A mobilidade reduzida pode ter várias causas: 

 

1) Gestação devido peso na barriga, inchaço nas 

pernas, pouca resistência para ficar de pé 

2) Debilidade de saúde devido a idade 

3) Obesidade 

4) Crianças de colo ou no carrinho 

Acessibilidad 



ABC1234 

5) Problemas de locomoção temporária (uso de 

muletas, bengalas, andadores, próteses, cadeiras de 

rodas ou pessoas recém-operadas) 

6) Estatura muito baixa (anões) ou alta demais 

7) Deficiência auditiva, física, intelectual, visual e 

múltipla (dois ou mais tipos). 

8) Outras condições que restrinjam a mobilidade. 

Acessibilidad 



O bom atendimento e apoio às 

pessoas com restrição de 

mobilidade é uma obrigação de cada 

cidadão, por isso deve ser realizado 

de forma correta e respeitosa.  

Ao transportarmos as pessoas com 

restrição de mobilidade, temos a 

oportunidade de exercer um serviço 

em prol da cidadania. 



Acessibilidad 
COMO PODEMOS 

AJUDAR 

PARA TORNAR A 

VIDA DAS 

PESSOAS COM 

MOBILIDADE 

REDUZIDA UM 

POUCO 

MELHOR? 

Acessibilidad 



ABC1234 

Ajudando uma Pessoa com Restrição de Mobilidade: 

 

1) Pergunte de forma discreta se necessita de ajuda e 

de que forma você poderá auxiliar; 

2) Não tente fingir ou forçar uma naturalidade, basta 

agir normalmente e com tranquilidade; 

3) Caso ocorra alguma situação constrangedora, mostre 

sempre respeito e delicadeza para conduzir a 

situação; 

Acessibilidad 
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Ajudando uma Pessoa com Restrição de Mobilidade: 

 

4) Não use a oportunidade para se autopromover como 

uma pessoa caridosa, exagerando nos cuidados e 

fazendo alarde; 

5) Respeite a lei de atendimento prioritário; 

6) Nunca utilize termos pejorativos e desrespeitosos, 

como aleijado, ceguinho, gordo etc. 

Acessibilidad 



ABC1234 

Ajudando uma Pessoa com Restrição de Mobilidade: 

 

7) Ofereça a possibilidade de uso da plataforma 

elevatória. Caso não haja interesse por parte do 

passageiro, deixe-o a vontade, observando sua 

movimentação até o interior do ônibus e sua 

acomodação segura. 

Acessibilidad 



O cadeirante costuma ficar constrangido com 
o trabalho e o atraso que provoca. Então, 
procure tranquilizá-lo, mostrando que ele é 
um passageiro bem-vindo, pois tem o mesmo 
direito das outras pessoas. 
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Algumas leis referentes a inclusão e acessibilidade: 

 

* Lei 10.048/2000: Dá prioridade de atendimento às 

pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou 

superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes e as 

pessoas acompanhadas por crianças de colo, ficando 

obrigatória a disponibilização de assentos preferenciais. 

Acessibilidad 
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Algumas leis referentes a inclusão e acessibilidade: 

 

* Lei 10.098/2000: Estabelece normas gerais e critérios 

básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Acessibilidad 
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Algumas leis referentes a inclusão e acessibilidade: 

 

* Lei 12.587/2012: Institui a Política Nacional de 

Mobilidade Urbana, que tem como objetivo melhoria dos 

serviços de transporte público coletivo; a circulação 

viária; as infraestruturas do sistema de mobilidade 

urbana; a acessibilidade para pessoas com deficiência e 

restrição de mobilidade. 

Acessibilidad 
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Algumas leis referentes a inclusão e acessibilidade: 

 

* Lei Nº 13.146/2015: Lei brasileira de inclusão da 

Pessoa com Deficiência, com ênfase na acessibilidade 

ao transporte.  

Acessibilidad 





CUIDADOS AO 

UTILIZAR A 

PLATAFORMA 

ELEVATÓRIA 

VEICULAR 

Acessibilidad 



Acessibilidad 
Procedimentos de Segurança 

 

A operação do equipamento somente deve ser realizada 

por um profissional devidamente treinado e habilitado.  

 

A utilização do produto em desacordo com suas 

recomendações pode eliminar a garantia do 

equipamento e, além disso, gerar riscos de acidentes. 

 

Antes de qualquer operação, assegure-se de que o 

veículo esteja totalmente parado (com o freio de mão 

acionado) e que não há riscos de acidentes. 



Acessibilidad 
Procedimentos de Segurança 

 

Aproxime-se ao máximo do terminal ou ponto de ônibus 

de modo que facilite o embarque e desembarque. 

 

O ideal é estar no lado externo do veículo durante toda a 

operação para ter visão total da operação, garantindo 

assistência e segurança do usuário.   

 

A sinalização sonora também é importante para alertar 

aos pedestres. 



Acessibilidad 
Procedimentos de Segurança 

 

Antes de qualquer movimento 

da plataforma elevatória, 

certifique-se de que a porta 

esteja aberta e que não existam 

pessoas ou qualquer obstáculo 

na ZONA DE PERIGO (poste, 

árvore, quebra mola etc.).  



Acessibilidad 
Procedimentos de Segurança 

 

A plataforma é capacitada a apenas um usuário por vez.  

 

O cadeirante deve posicionar-se voltado para fora do 

veículo. 

 

O cadeirante precisa travar as rodas da cadeira, após 

subir na plataforma.  

 

Se a cadeira for do tipo motorizado deverá ter seu 

acionamento desligado para segurança da operação. 



Acessibilidad 
Procedimentos de Segurança 

 

Os demais usuários com mobilidade reduzida devem 

posicionar-se no centro da plataforma (na área marcada 

em amarelo) e segurando-se no pega mão, enquanto a 

plataforma estiver em movimento. 

 

O usuário não deve se posicionar sobre a lapela devido 

ao risco de acidente. 



Acessibilidad 
Inspeção Diária 

 

- Conferir se a chave do elevador está no veículo. 

 

- Realize na garagem um ciclo completo de operação do 

equipamento e, identificando anormalidades, informe a 

área de manutenção para providências.  

 

- Quem pratica isso, possui menores ocorrências de 

manutenção corretiva, oferece um equipamento sempre 

operacional ao usuário, não se esquece de como se 

operar o elevador, colabora com a acessibilidade das 

pessoas com mobilidade reduzida e não gera multas. 



Acessibilidad 
Inspeção Diária 

 

- Além dos cuidados já citados, deve-se verificar durante 

a operação da plataforma elevatória veicular (PEV) 

obrigatoriamente antes de o veículo sair da garagem:  

• Conservação dos adesivos informativos e de 

segurança, 

• Funcionamento da lâmpada de sinalização, 

• Estado de conservação da lona de proteção dos pés, 

• Existência de ruídos estranhos durante os 

movimentos do equipamento, 

• Fixação dos pega-mãos e 

• Funcionamento da lapela. 



Acessibilidad 

CUIDADOS DO 

OPERADOR AO 

MANUSEAR A 

PLATAFORMA 

ELEVATÓRIA 



Acessibilidad 
Procedimentos de Segurança 

 

MUITO CUIDADO onde coloca as mãos 

e os pés, pois o equipamento é muito 

pesado (cerca de 200 quilos) e, se 

utilizado sem a devida atenção, pode 

gerar sérios problemas, como o efeito 

guilhotina! 
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Momento da Prática 

 

Agora vamos conhecer na prática, cada modelo dos 

elevadores disponíveis. 

O educador fará uma demonstração e, depois, cada 

aluno, terá sua chance de praticar também. 

Preste bastante atenção, tire todas as suas dúvidas e, 

se for necessário, repetimos o processo. 

Acessibilidad 





OBRIGADO! 


