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NBR 5665 - ESQUEMATIZADA 

CÁLCULO DO TRÁFEGO NOS ELEVADORES 

 Olá meus amigos e minhas amigas! Aqui é o prof. Juliano de Pelegrin e é uma honra 
apresentar para vocês a norma NBR 5665 esquematizada. Caso ainda não me conheça, sou 
engenheiro mecânico e professor dessa área no Estratégia Concursos. 

 Este é um material preparado pensando em você que está se preparando para concursos e 
o tema de máquinas de elevação e transporte está presente em seu edital ou ainda, caso você 
queira expandir os seus conhecimentos, essa é uma ótima oportunidade.  

Dito isto, como a disciplina de máquinas de elevação e transporte está estreitamente 
relacionada com diversas normas técnicas, iremos abordar de uma maneira aprofundada a NBR 
5665 e quando conveniente citarei alguns tópicos importantes de normas correlacionadas 
combinada com explicações para uma melhor compreensão.  

Aproveito para deixar o link das minhas redes sociais e o link de nossos cursos. 

Instagram - @profjulianodp 

Telegram – https://t.me/profjulianodp 

YouTube – Prof. Juliano de Pelegrin 

e-mail – profjulianodp@gmail.com 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorProfessor/juliano-de-pelegrin-
4106/  

Vamos ao que interessa! 
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ABNT NBR 5665: Cálculo do Tráfego nos Elevadores 

Vamos falar agora da ABNT NBR 5665 que fala a respeito do Cálculo de Tráfego nos 
elevadores. Cabe destacar que esta norma se encontra atualmente sob revisão, portanto em 
breve devemos ter atualizações em seu conteúdo que muito provavelmente serão explorados 
pelas bancas. Contudo, essa atualização pode demorar e o conteúdo pré-revisão pode ser 
utilizado em diversos concursos futuros. 

De forma descontraída, posso dizer para vocês que no estudo de normas técnicas, 
principalmente para resolução de questões que cobram a literalidade da norma, você irá precisar 
de três elementos para se dar bem. Você imagina quais são? Pois bem, eu digo que você irá 
precisar do texto da norma, uma cadeira e sua “bunda” rsrsrs.  Brincadeira a parte, infelizmente 
em alguns casos, somente lendo o texto cru você irá conseguir resolver determinadas questões.  

Vamos combinar assim então, além deste material que possui trechos das normas em sua 
literalidade, explicações e também informações teóricas a respeito do assunto você irá buscar a 
leitura do texto da norma como forma de complementação do que você irá estudar aqui. Beleza?! 

Prosseguindo! 

Prezado(a) estrategista, as características básicas que definem o elevador de passageiros 
são sua velocidade nominal e a lotação da cabina. Após a determinação destas duas variáveis é 
possível estipular os equipamentos que irão compor o elevador.  

 A definição da velocidade e da capacidade dos elevadores de um edifício é realizada por 
meio do cálculo de tráfego disposto na NBR 5665. Portanto, vejamos no esquema abaixo qual é 
o objetivo da NBR 5665 e onde a norma se aplica. 

 

 

NBR 5665

Objetivo

É aplicável
A TODOS os elevadores
destinados ao transporte da
população dos edifícios.

Fixar as condições mínimas exigíveis para o
cálculo de tráfego das instalações de
elevadores de passageiros em edifícios, para
assegurar condições satisfatórias de uso.
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 A grande maioria dos edifícios residenciais apresentam um fluxo de pessoas 
que é satisfatoriamente atendido por elevadores que atuam com velocidade de 
1,0 m/s e capacidade entre 6 a 9 pessoas. 

Prosseguindo! 

A norma estipula que para o cálculo do tráfego a população deve ser consignada no projeto 
e estipulada em comum acordo entre o proprietário e o autor do projeto em função do espaço 
útil projetado do edifício atendendo os valores mínimos prescritos na norma. Assim... 

 

 O tráfego deve ser calculado em função da população estipulada e deve atender aos 
percentuais e áreas de ocupação prescritas na mesma norma, que serão abordados adiante, 
objetivando o transporte de pessoas em edifícios que possuem as seguintes destinações: 

• Escritórios; 
• Apartamentos; 
• Hotéis; 
• Restaurantes; 
• Hospitais; 
• Escolas; 
• Edifícios-garagem com rampas, sem manobristas; e 
• Lojas e centros comerciais.  

Para o 
cálculo do 

tráfego
A população

deve ser consignada
no projeto e
estipulada em comum
acordo entre:

em função do espaço
útil projetado do
edifício atendendo os
valores mínimos
prescritos na norma.

Proprietário
e

Autor do
projeto
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Ainda, possui um modelo de formulário próprio de cálculo de tráfego condensado. 
Vejamos: 

 

Seguindo, com o texto da norma temos o item 4.3 que fala a respeito da lotação das 
cabinas que nos diz que quando projetada uma instalação que satisfaça às condições de 
capacidade e de intervalo de tráfego, a lotação nas cabinas pode ser ampliada, mesmo que esta 
modificação altere o cálculo do intervalo de tráfego, desde que atenda a relação entre a lotação 
e a área útil conforme a tabela 1 da norma, que trata a respeito da lotação das cabinas. 

Continuando! 

Vejamos, na tabela abaixo, como que a NBR 5665 estabelece as relações para o cálculo da 
população de um edifício. 

A população deve ser calculada baseada nas relações 
Escritório de uma única entidade 1 pessoa por 7 m² de sala 
Escritório em geral e consultórios 1 pessoa por 7 m² de sala 

Apartamentos 

2 pessoas por 1 dormitório 
4 pessoas por 2 dormitórios 
5 pessoas por 3 dormitórios 
6 pessoas por 4 dormitórios ou mais 
1 pessoa por dormitório de serviçal 

Hotéis 2 pessoas por dormitório 
Hospitais 2,5 pessoas por leito 

Tráfego

Calculado em 
função da 
população

Em edifícios destinados a:

q Escritórios;
q Apartamentos;
q Hotéis;
q Restaurantes;
q Hospitais;
q Escolas;
q Edifícios-garagem com 

rampas, sem manobristas; e
q Lojas e centros comerciais. 
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Restaurantes 1 pessoa a cada 1,5 m² de salão de refeição 

Escolas Salas de aula: 1 pessoa por 2 m² 
Salas de administração: 1 pessoa por 7 m² 

Edifícios-garagem com rampas, sem 
manobrista 1,4 pessoas por vaga 

Lojas e centros comerciais:  1 pessoa a cada 4 m² de loja. 

 Apesar da existência das relações acima, a NBR 5665 traz alguns casos especiais que podem 
vir a ser cobrados em sua prova. Neste caso trago em sua literalidade, vejamos: 

Em qualquer tipo de edifício podem ser descontados 50% da população do 
pavimento imediatamente acima e/ou do pavimento imediatamente abaixo do 
pavimento de acesso, desde que estes pavimentos estejam situados a uma 
distância máxima de 5m em relação ao pavimento de acesso. 

Nos edifícios escolares podem ser descontados 30% da população dos 
pavimentos acima e/ou imediatamente abaixo do pavimento de acesso, contidos 
dentro de uma distância máxima de 12 m em relação ao pavimento de acesso. 

Nos edifícios de escritório, para efeito de cálculo da população, devem ser 
incluídas áreas de todos os compartimentos, independentemente de suas 
denominações, excluindo apenas aquelas que pela sua própria natureza não 
ofereçam quaisquer possibilidades de utilização como local de trabalho, ou que 
no interior destes compartimentos não se inscreve um círculo de 1,3 m de 
diâmetro. 

Para os compartimentos com área até 7,00 m², deve ser considerada uma pessoa; 
para os compartimentos com área maior que 7,00 m² e menores que 14,00 m² 
devem ser consideradas duas pessoas. 

Em edifícios de escritórios pode ser reduzida em 15% a área de salas corridas 
que ocupam todo o pavimento, ou salas com área igual ou superior a 200 m². 

Em qualquer tipo de edifício pode deixar de ser computada a população dos 
pavimentos servidos por escadas rolantes, desde que estas tenham ligação ao 
pavimento de acesso e capacidade para transportar essa população. 

Em qualquer tipo de edifício, as áreas de pavimentos utilizadas como restaurantes 
de utilização exclusiva, depósitos, garagens, mesmo quando servidas por 
elevadores, não deverão ser computadas para o cálculo da população. Neste caso 
tais pavimentos deverão ser considerados para efeito de cálculo das paradas 
prováveis e do percurso. 



Prof. Juliano de Pelegrin 
NBR 5665 – Esquematizada  
 

www.estrategiaconcursos.com.br 
@profjulianodp 6 

15 

Os cálculos da população deverão ser demonstrados no formulário do cálculo de 
tráfego. 

No que diz respeito ao tráfego predominante de subida a norma estabelece uma 
quantidade percentual mínima que os elevadores devem ser capazes de transportar, em 5 
minutos. Vejamos: 

 

 A NBR 5665 estabelece também que em um edifício misto deve ser adotada para cada uma 
das partes a porcentagem correspondente ao seu uso conforme o esquema acima. Além disso, 
para efeito de cálculo de tráfego, os elevadores com comando em grupo devem ter: 

• As mesmas paradas; 
• As entradas no mesmo hall; 
• Somente um pavimento principal de acesso definido em projeto; e 
• A mesma destinação de uso; 

Esquematizando: 

6% restaurantes

8% hospitais

quando houver tubos de 
queda, para roupa e lixo e 

monta-carga para serviço de 
nutrição

10 %

apartamentos

hotéis

lojas e centros comerciais

edifícios-garagem com rampa, sem manobrista

12%
escritórios em geral e consultórios

hospitais
quando não houver as 

condições de tubo de queda 
e monta-carga

15% escritórios de uma única entidade

20% escolas
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Vamos agora a parte que, a meu ver, é a mais importante da NBR 5665, onde vamos falar 
sobre os cálculos do tempo total de viagem, paradas prováveis, capacidade de transporte, 
capacidade de tráfego, intervalo de tráfego e zoneamento. 

 O tempo total de viagem é calculado pela seguinte equação: 

𝑇 = 𝑇1 + 𝑇2 + 1,1(𝑇3 + 𝑇4) 

 Em que: 

• T = Tempo total de viagem; 
• T1 = Tempo de percurso total, ida e volta, entre os pavimentos extremos sem paradas; 
• T2 = Tempo total de aceleração e retardamento (metade do resultado da multiplicação do 

número de paradas prováveis pelos tempos dados na tabela 2 da norma). 
• T3 = Tempo total de abertura e fechamento de portas (calculado pela multiplicação do 

número de paradas prováveis pelo tempo de abertura e fechamentos das portas, em uma 
parada, dado na Tabela 3 da norma); e 

• T4 = tempo total de entrada e saída de passageiros (calculado pela multiplicação do valor 
correspondente à lotação da cabina, pelo tempo de entrada e saída de cada passageiro, 
dado na tabela 4 da norma). 

O percurso total T1 pode ser calculado por: 

𝑇1 =
2. 𝑆
𝑉  

 Em que S é o percurso em metros e V é a velocidade do elevador em metros por segundo. 
O tempo total de aceleração e retardamento é o tempo gasto para acelerar e desacelerar o 
elevador, em cada viagem. Ele é obtido na tabela abaixo e é dado em função da velocidade. 

Velocidade (m/s) Tempo por Parada 
0,75 2,5 
1,00 3,0 

Elevadores 
com 

comando em 
grupo

Devem ter

q As mesmas paradas;
q As entradas no mesmo hall;
q Somente um pavimento principal

de acesso definido em projeto; e
q A mesma destinação de uso.
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1,25 3,0 
1,50 3,5 
1,75 4,0 
2,00 4,5 
2,50 5,5 

Acima de 2,50 6,0 

 O tempo total de abertura e fechamento de portas é o tempo gasto para abertura e 
fechamento das portas do elevador em cada parada. Ele é dado em função do tipo de porta na 
tabela abaixo. 

Tipo de Porta Tempo por parade 
Abertura Central (AC) 3,9 
Abertura Lateral (AL) 5,5 

Eixo Vertical (EV)* 6,0 

 

 

Além disso, a NBR NM 207 estabelece que portas e seus dispositivos de travamento devem 
possuir resistência mecânica de modo que, na posição travada e submetida a uma força de 300 N 
aplicada perpendicularmente a folha em qualquer ponto de qualquer face, uniformemente 
distribuída em uma área circular ou quadrada de 5 cm², as portas devem resistir a deformação 

A NBR NM 
207 

estabelece 
que:

As dimensões mínimas para
as portas são de 0,8 m de
largura por 2 m de altura.

As portas devem atender
alguns requisitos como:

q Agilizar o fluxo de tráfego;

q Não ocupar o espaço do hall ou corredor;

q Permitir acesso de pessoas com mãos ocupadas;

q Facilitar acesso de deficientes físicos;

q Aumentar a segurança;

q Entre outros.
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permanente, resistir sem deformação elástica maior que 15 mm e operar satisfatoriamente após o 
ensaio. 

Prosseguindo! 

O tempo total de entrada e saídas de passageiros é o tempo gasto para entrada e saída 
dos ocupantes da cabina, em cada parada. Ele é dado na tabela abaixo em função da abertura 
livre da porta. 

Abertura de Porta Tempo por Passageiro 
Manor que 1,10 m 2,4 

Maior ou igual a 1,10 m 2,0 

 

Na modernização de um grupo de equipamentos — retrofit —, a substituição 
das portas de pavimento de eixo vertical de 90 cm por novas de abertura lateral 
de 1,1 m auxilia na redução dos tempos totais de abertura e fechamento das 
portas e de entrada e saída de passageiros. 

Prezado(a) estrategista, note que na equação do tempo total de viagem há uma soma 
parcial e possui um adicional de 0,1 (10%) na soma dos tempos de abertura e fechamento de 
portas e de entrada e saída dos passageiros. Esse valor é obtido empiricamente e nada mais é do 
um adicional devido ao tempo que o elevador espera no andar pelos passageiros distanciados, 
famosos “atrasadinhos e distraídos” RsRsRs. 

 

 A NBR 5665 traz em seu corpo diversas tabelas. Note que não irei replicar 
todas elas neste material porque geralmente esses dados são fornecidos em 
conjunto com o enunciado da questão. Portanto, não se apegue em valores 
tabelados, mas sim na correta forma para calcular todas as grandezas relativas ao 
transporte de passageiros. 

 Dando sequência, a NBR 5665 define a equação para o cálculo do número de paradas 
prováveis que o elevador pode efetuar em uma viagem. Vejamos: 
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𝑁 = 𝑝 − (𝑝 − 1) 1
𝑝 − 2
𝑝 − 12

!

 

 Em que N indica o número de paradas prováveis, p é o número de paradas do elevador e 
C é a lotação da cabina, excluindo o ascensorista. A norma apresenta uma tabela relacionando 
para se encontrar o número de paradas prováveis de acordo com o número de passageiros na 
cabina (C) o número de paradas prováveis (p).  

 

 

 Retornando a ao texto da NBR 5665!  

A capacidade de transporte de um elevador em 5 minutos (300 s), deve ser calculada pela 
seguinte equação, de acordo com a norma: 

𝐶" =
𝐿. 300
𝑇  

 Onde 𝐶" é a capacidade de transporte, L é a lotação da cabina, não contando o ascensorista 
e T é o tempo total da viagem em segundos. Note que a capacidade de transporte é calculada 
por uma simples regra de três. Por exemplo, em um elevador que gasta 25 segundos (tempo total 
de viagem) para transportar 6 pessoas (capacidade da cabine, excluindo ascensorista), então em 
300 segundo ele irá transportar X pessoas. Neste caso... 

𝐿 =
300	. 6
25 = 72	𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 

O sistema de 
despacho com 
antecipação de 

destino

Reduz o número de paradas
prováveis

Implicando

Diminuição dos tempos 
totais de aceleração e 

retardo

Diminuição dos tempos 
totais de abertura e 

fechamento das portasTambém conhecido como 
antecipação de chamada
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Seguindo! 

 Em edifícios com mais de um elevador a capacidade de tráfego é calculada pela soma da 
capacidade de transporte de cada elevador, em outras palavras será a quantidade de pessoas 
transportadas por toda a bateria de elevadores, conforme a seguinte equação: 

𝐶# = 𝐶"! + 𝐶"" +⋯+ 𝐶"# 

 A capacidade de tráfego calculada pela equação acima deve ser igual ou maior ao valor 
mínimo determinado no texto da norma. Caso seja inferior, o cálculo deverá ser refeito, variando-
se a capacidade, velocidade ou quantidade de elevadores ou todas elas para se atingir o valor 
referido. 

 A NBR 5665 traz também eu seu texto a equação para o cálculo do intervalo de tráfego 
que nada mais é do que o tempo total de viagem dividido pelo número de elevadores 
presentes. Vejamos: 

𝐼 =
𝑇
𝑛 

 Onde I é o intervalo de tráfego, T é o tempo total de viagem em segundo e n é o número 
de elevadores. De uma maneira conceitual, podemos dizer que I é o tempo máximo que um 
passageiro pode esperar pelo elevador, em outras palavras, é o tempo máximo de espera que 
ocorre entre a partida de um elevador e a chegada de outro. 

 Em relação ao intervalo de tráfego a NBR 5665 apresenta a seguinte tabela indicando os 
valores nos quais o intervalo de tráfego máximo admissível deve respeitar. Com exceção para 
edifícios em que elevadores atendam exclusivamente apartamentos. 

Intervalo de tráfego 
Número de elevadores Finalidade do prédio Intervalo de tráfego máximo (s) 

1 Geral (exceto apartamentos) 80 
2 Geral (exceto apartamentos) 60 
3 Geral (exceto apartamentos) 50 

4 ou mais 

Escritório de uma única entidade 40 
Escritórios em geral e consultórios 40 

Hospitais 45 
Hotéis 45 
Escolas 45 
Lojas 45 

Garagens 45 
Restaurantes 45 
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Esquematizando... 

 

Por fim, no que diz respeito ao zoneamento a norma 5665 diz que quando for adotada a 
solução de zoneamento, para efeito de cálculo de tráfego, os elevadores de cada umas das zonas 
devem atender, independentemente a todas as exigências presentes na norma e qualquer 
elevador de uma determinada zona não deve atender as outras zonas, salvo nos pavimentos de 
interseção entre zonas, quando for desejado. 

 Encerramos aqui o estudo da NBR 5665. 

Capacidade 
de 

Transporte
Capacidade 
de Tráfego≠

A capacidade de
transporte de um elevador
em 5 minutos (300 s), deve
ser calculada pela seguinte
equação

!! =
#. 300
'

Onde Ct é a capacidade de
transporte, L é a lotação da
cabina, não contando o
ascensorista e T é o tempo
total da viagem em
segundos.

Calculada pela soma da
capacidade de transporte
de cada elevador, em
outras palavras será a
quantidade de pessoas
transportadas por toda a
bateria de elevadores

Deve ser igual ou
maior ao valor mínimo
determinado no texto
da norma.

Intervalo de 
Tráfego

Tempo total de viagem dividido
pelo número de elevadores
presentes.
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Normas 

 Prezado(a) estrategista, como complemento deixarei aqui para vocês uma lista com as 
principais normas relacionadas as máquinas de elevação e transporte. Quem sabe em breve 
nos encontremos novamente no estudo de uma aula a respeito de algumas destas normas de 
maneira específica J. 
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Norma NBR 5666 (cancelada) - Elevadores elétricos

• Define os termos empregados em instalações de elevadores elétricos, em geral.

Norma NBR 5665 (em revisão) - Cálculo do tráfego nos elevadores

• Fixa as condições mínimas que devem ser observadas no cálculo de tráfego das 
instalações de elevadores de passageiros.

Norma NBR NM 207 - Elevadores elétricos de passageiros - Requisitos de segurança para 
construção e instalação

• Especifica as regras de segurança para a construção e instalação de elevadores elétricos 
novos instalados permanetemente servindo pavimentos definidos, tendo carro projetado 
para o transporte de pessoas e objetos, suspenso por cabos e movendo-se entre guias 
inclinadas no máximo 15° com a vertical.

Norma NBR 16083 - Manutenção de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes —
Requisitos para instruções de manutenção

• Especifica os elementos necessários para a preparação das instruções de operações de 
manutenção, que são fornecidas para as novas instalações de elevadores de passageiros, 
elevadores de cargas, elevadores de passageiros e cargas, monta-cargas, escadas rolantes 
e esteiras rolantes.

Norma NBR 16734 - Escadas rolantes e esteiras rolantes — Construção e instalação —
Requisitos de segurança

• Estabelece os requisitos de segurança para construção e instalação para escadas rolantes 
e esteiras rolantes, a fim de proteger as pessoas e objetos contra os riscos de acidentes 
durante o trabalho de instalação, operação, manutenção e inspeção.

Norma NBR NM 313 - Elevadores de passageiros - Requisitos de segurança para construção e 
instalação - Requisitos particulares para a aacessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com 
deficiência

• Especifica os requisitos para o acesso e uso seguros e indepedentes de elevadores por pessoa, 
incluindo pessoas com as deficiências
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Muito obrigado meu caro aluno ou minha cara aluna! Agradeço sua paciência para me 

acompanhar por toda esta aula esquematizada1. Sei que a jornada é dura, mas saiba que ao chegar 
aqui você está um passo mais próximo do seu objetivo. 

Quaisquer dúvidas, sugestões ou críticas entrem em contato conosco. Passe nas nossas 
redes sociais e deixe um recado. Seu feedback é muito importante!  

 

Aguardo vocês na próxima aula esquematizada. Até lá! 

Juliano de Pelegrin 

 

1 Bibliografia base utilizada nesta aula: 

- NBR 5665 

- NBR NM 207  

- NBR NM 195 

- NBR 16083 

- Manual de Transporte Vertical em Edifícios – Atlas Schindler 
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