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3INTRODUÇÃO
A expansão da Rede Lotérica visa, além de atender a demanda por novos pontos de atendimento, atender ao 
decreto 5296/04 que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade.

Além disso, considerando que a CAIXA não amplia sua rede lotérica desde 2002 tem-se a necessidade 
modernização do modelo ambiental mantendo relação harmônica com o padrão existente.

Assim,  considerando  o  diferencial  estratégico  que  a  Rede  Lotérica  oferece  para  a  empresa,  buscando  a 
melhoria   da   qualidade   e    da  agilidade  no  atendimento,  foram  incorporadas  modificações  no  modelo 
ambiental  vigente,  destinando  uma  área  exclusivamente  ao relacionamento com o público, somando-se a este, o 
ambiente existente dos guichês de loteria e do Espaço Negocial.

O presente manual é resultado do estudo do modelo de negócio e espaço das unidades lotéricas vigentes, em todas 
as suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.

O objetivo deste estudo é detectar e potencializar o que há de melhor no atual modelo, modernizá-lo mantendo 
relação harmônica com o padrão existente, e implementar novas soluções exequíveis em âmbito nacional, 
atendendo critérios econômicos, ergonômicos, funcionais, sócio-ambientais e,  contrapondo o modelo de ambiente 
adaptado, contemplar as premissas de Desenho Universal:

EQUIPARAÇÃO NAS POSSIBILIDADES DE USO 
O design deve ser útil e comercializável às pessoas com habilidades diferenciadas.

FLEXIBILIDADE NO USO 
O design deve atender a uma ampla gama de indivíduos, preferências e habilidades.

USO SIMPLES E INTUITIVO  
O uso do projeto deve ser de fácil compreensão, independentemente de experiência,  nível de formação, 
conhecimento do idioma ou da capacidade de concentração do usuário.

CAPTAÇÃO DA INFORMAÇÃO 
O projeto  deve comunicar eficazmente ao usuário as informações necessárias, independentemente  de  sua  
capacidade  sensorial  ou  de  condições  ambientais.
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TOLERÂNCIA AO ERRO 
O design deve minimizar o risco e as conseqüências adversas de ações involuntárias ou  imprevistas.

MÍNIMO ESFORÇO FÍSICO
O design deverá ser utilizado com um mínimo de esforço, de forma eficiente e confortável.

DIMENSÃO E ESPAÇO PARA USO E INTERAÇÃO 
O design deve oferecer espaços e dimensões apropriados para interação, alcance, manipulação e uso, 
independentemente de tamanho, postura ou mobilidade do usuário.

Por fim, também foram avaliados aspectos relacionados com as novas perspectivas e exigências do ambiente e 
serviços prestados nas unidades lotéricas. 

Para a elaboração deste trabalho, foram analisadas informações coletadas em 13 unidades lotéricas localizadas 
em estados das regiões sul, sudeste, centro-oeste e nordeste, através de experimentações e entrevistas com 
empresários do setor, funcionários das unidades e clientes.

Como resultado, foi proposto um novo modelo ambiental e visual que expressa e promove a transparência, 
modernidade, agilidade e solidez do negócio lotérico no Brasil.

OBJETIVOS DA PADRONIZAÇÃO 

As  unidades da Caixa passam por transformações constantes para se tornarem mais modernas e eficazes.  Tudo  
isso para um melhor atendimento e a maior satisfação dos clientes. Essas mudanças  vêm da conscientização  de  
que a imagem, o espaço e o mobiliário de uma loja têm grande influência na postura, no conforto e no 
comportamento de clientes e funcionários.

As  Unidades  Lotéricas  também  passam  por  um  processo  d e  padronização e modernização, seguindo a 
imagem corporativa da Caixa.
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    OS OBJETIVOS DO NOVO MODELO AMBIENTAL SÃO:

Ÿ  Modelo ambiental exequível em nível nacional.
Ÿ  Atendimento de critérios econômicos, ergonômicos e funcionais.
Ÿ  Atendimento de critérios sócio-ambientais.
Ÿ  Inclusão de critérios de Eficiência Energética em Edificações (EEE)
Ÿ  Atendimento as premissas de Desenho Universal contrapondo o modelo de ambiente adaptado.

     DESENHO UNIVERSAL

Ÿ  Equiparação nas possibilidades de Uso 
    O design deve ser útil e comercializável às pessoas com habilidades diferenciadas.

Ÿ  Flexibilidade no uso
    O design deve atender a uma ampla gama de indivíduos, preferências e habilidades. 

Ÿ  Uso simples e intuitivo  
    O  uso  do  design  deve  ser  de fácil compreensão, independentemente de experiência, nível de formação, 
    conhecimento do idioma ou da capacidade de concentração do usuário. 

Ÿ  Captação da informação 
    O  design  deve  comunicar  eficazmente  ao  usuário as informações necessárias, independentemente de sua
    capacidade sensorial ou de condições ambientais.

Ÿ  Tolerância ao erro 
    O  design  deve  minimizar  o risco e as conseqüências adversas de ações involuntárias ou imprevistas.

Ÿ  Mínimo esforço físico 
    O design deverá ser utilizado com um mínimo de esforço, de forma eficiente e confortável.

Ÿ  Dimensão e espaço para uso e interação 
    O  design  deve  oferecer espaços e dimensões apropriados para interação, alcance, manipulação e uso,              
    independentemente de tamanho, postura ou mobilidade do usuário.
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CONSULTANDO O MANUAL

Para melhor utilização deste Manual, são descritas, a seguir, observações quanto à sua elaboração e manuseio.
O Manual do "Padrão Visual e Ambiental das Novas Unidades Lotéricas" tem como função apresentar  
conceitualmente  o Padrão para as Novas Unidades Lotéricas de todo o pais. É uma leitura obrigatória  para  todo  o  
empresário  que  pretende instalar uma Unidade Lotérica. Complementando este  Manual  e  para  fins  de  
fabricação  e  instalação das Novas Unidades e/ou para a reforma das atuais  existentes,  deve-se  seguir  os  
detalhamentos  técnicos  que  se  encontram no Manual Executivo no qual são desenvolvidos, dimensionados e 
detalhados todos os componentes do Novo Sistema.

A  Caixa  Econômica Federal tem todo interesse em estabelecer um padrão único de Identidade Vi-sual Nacional.  
Assim  é  de fundamental importância que todas as Unidades, independente de seu tipo, se apresentem  
rigorosamente  dentro  das  normas  e  padrões  aqui  estabelecidos. Somente dessa forma haverá  benefícios  para  
cada  empresário  em  particular  e para a instituição em geral assegurando  uma  imagem  ágil,  eficiente,  sólida  e  
lucrativa do sistema de Loterias, no qual uma Unidade  soma-se  à  outra  numa  cadeia  que  se  constitui  num  
todo,  transmitindo  segurança e satisfação à comunidade.
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8EXPERIÊNCIAS DE USO

Na busca de melhores condições de interação tanto do cliente como dos funcionários em relação às unidades 
lotéricas, planejamos o que seria a “experiência de uso” ideal para cada um deles, e com isso, foram planejados 
espaços, mobiliário e suportes de comunicação de forma a sintetizar este processo e torná-lo mais intuitivo. Esta 
experiência de uso está basicamente dividida em 4 momentos:
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                                                                                                                            1 Experiência: RECONHECIMENTO
 
                                                                                                                          2 Experiência: AUTOATENDIMENTO

                                                                                                                                3 Experiência: VAMOS SENTAR?

                                                                                                                                    4 Experiência: ATENDIMENTO
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SINALIZAÇÃO VISUAL EXTERNA

No intuito de apresentar regras e orientações básicas para a adequação do Sistema de Identificação Externa das Unidades Lotéricas,  
apresentaremos modelos orinetativos para esta adequação:

 Elaborado a partir do conceito original de sinalização externa das Unidades Lotéricas,  já implantado em todo o País, a partir de três 
premissas básicas:

A) Manter coerência com o projeto original, de modo que o público não perceba uma diferenciação nos novos anúncios;
B) Potencializar ao máximo a visibilidade das Unidades Lotéricas dentro das restrições da Lei;
C) Preservar, sempre que possível, as peças existentes.

As regras apresentadas a seguir devem ser aplicadas apenas nas Unidades Lotéricas localizadas junto ao passeio público. As Lojas 
situadas em locais fechados como no interior de shoppings, galerias comerciais, aeroportos, rodoviárias e supermercados não 
necessitam dessa adequação.

Todos os elementos de sinalização interna ou merchandising visíveis do logradouro público, desde que situados a mais de 1m da 
fachada (com ou sem vitrine) da Loja, poderão ser mantidos inalterados.

A sinalização interna que possua marca CAIXA, Loterias CAIXA ou CAIXA AQUI, assim como peças de merchandising que estejam 
visíveis externamente através das fachadas da Loja e que estiverem a menos de 1m destas deverão ser recuadas, ou se não for 
possível, retiradas.



NOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

SINALIZAÇÃO VISUAL EXTERNA
Fachadas

A composição da Fachada se dá através da utilização de elementos obrigatórios como letreiro com marca "Loterias", letreiro com 
assinatura da Unidade Lotérica, pintura e revestimento da fachada, faixa para porta de vidro ou vitrine, pintura das esquadrias e alguns 
elementos opcionais tais como, toldo e porta de ferro para fechamento noturno e letreiro bandeja.

RECONHECIMENTO

Fachadas

Especificações Técnicas:

01 Painel letreiro Back Light com caixa em chapa galvanizada.  Marca "Loterias” aplicada em película adesiva translúcida.  Nome da 
Unidade Lotérica em Lona Night and Day ou Panagraphics II. Serão utilizadas lâmpadas fluorescentes convencionais 100W/m²) 
soquetes anti vibratórios e reator eletrônico duplo de partida rápida.

02 Painéis modulares, localizados na lateral do letreiro, em chapa de aço galvanizada dobrada em forma retangular de 60x80mm e 
pintados com tinta automotiva na cor Prata Fosco 0718-94 Mercedes Benz. Quantidade de painéis estabelecida de acordo com a área 
máxima permitida para o letreiro em cada caso.

03 Toldo em Lona Vinílica Night and Day ou Panagraphics II na cor Cinza Médio. Estrutura em tubo industrial quadrado pintado com tinta 
automotiva na cor Prata Fosco 0718-94 Mercedes Benz.

04 Vitrine de Vidro com Faixa de Proteção
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Especificações Técnicas:

01 Painel letreiro caixa iluminado com a marca "Loterias" confeccionado em chapa galvanizada com o recorte da marca na chapa. 
Internamente deverá ser utilizado acrílico translúcido branco leitoso, colado à chapa com isolamento através de silicone 
transparente para evitar entrada de água. Sobre a chapa de acrílico deverão ser aplicadas películas adesivas translúcidas nas 
cores da marca Loterias. Serão utilizadas 04 lâmpadas fluorescentes convencionais de 15W na vertical e soquetes anti vibratórios 
e reator eletrônico duplo departida rápida.

02 Painel letreiro Back Light com caixa em chapa galvanizada. Nome da Casa Lotérica em Lona Night and Day ou Panagraphics II 
com película. Serão utilizadas lâmpadas fluorescentes convencionais (100W/m²), soquetes anti vibratórios e reator eletrônico
duplo de partida rápida.

03 Painéis modulares, localizados na lateral do letreiro, em chapa de aço galvanizada dobrada em forma retangular de 60x80mm. 
Quantidade de painéis estabelecida de acordo com a área máxima permitida para o letreiro em cada caso.

04 Toldo em Lona Vinílica Night and Day ou Panagraphics II. Estrutura em tubo industrial quadrado.

05 Vitrine de Vidro com Faixa de Proteção.
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Letreiros

Configuração dos Letreiros

Letreiro simples em lona, com 1,5m², para uso em fachadas com testada entre 2,5m e 10m.
Composto de um Painel Letreiro back-light medindo 2,5x0,6m, com área de 1,5m². A profundidade do Painel Letreiro deverá avançar 
apenas 0,15m sobre o limite do lote.

Letreiro simples em lona com até 4,0m², para uso em fachadas com mais de 10m de testada. Composto de um Painel Letreiro back-
light, medindo 3,4x0,6m e até quatro Painéis Modulares, medindo 0,8x0,6m (ver item 1.3.1 deste anexo), com área total de até 4,0m². A 
profundidade de todos os Painéis deverá avançar apenas 0,15m sobre o limite do lote. 
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Letreiro especial em chapa e lona, com 1,5m², para uso em fachadas com testada entre 2,5m e 10m Composto de um Painel Letreiro 
back-light recortado em chapa, medindo 0,9x0,6m, e um Painel Letreiro back-light em lona, medindo 1,6x0,6m, com área de1,5m². A 
profundidade de todos os Painéis deverá avançar apenas 0,15m sobre o passeio. 

Letreiro especial em chapa e lona, com até 4,0m², para uso em fachadas com mais de 10m de testada. Composto de um Painel Letreiro 
back-light recortado em chapa, medindo 0,9x0,6m; um Painel Letreiro back-light em lona, medindo 2,5x0,6m e até quatro Painéis 
Modulares, medindo 0,8x0,6m com área total de até 4m². 
A profundidade de todos os Painéis deverá avançar apenas 0,15m sobre o limite do lote. 
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Letreiro simples em lona, com 1,0m², para uso em áreas com restrição de anúncios indicativos com até 1,0m² e em fachadas com 
testada inferior a 2,5m. 
Composto de um Painel Letreiro back-light medindo 1,65x0,6m, com área de 1,0m². A profundidade do Painel Letreiro deverá avançar 
apenas 0,15m sobre o limite do lote. 

Letreiro especial em chapa e lona, com 1,0m², para uso em áreas com restrição de anúncios indicativos com até 1,0m² e em fachadas 
com testada inferior a 2,5m.
Composto de um Painel Letreiro back-light recortado em chapa, medindo 0,6x0,6m, e um Painel Letreiro back-light em lona, medindo 
1,05x0,6m com área de 1,0m². 
A profundidade de todos os Painéis deverá avançar apenas 0,15m sobre o limite do lote. 
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Letreiro simples em lona, com 1,0m², para uso em áreas com restrição de anúncios indicativos com até 1,0m² e em fachadas com 
testada inferior a 2,5m. 
Composto de um Painel Letreiro back-light medindo 1,65x0,6m, com área de 1,0m². A profundidade do Painel Letreiro deverá avançar 
apenas 0,15m sobre o limite do lote. 

Letreiro especial em chapa e lona, com 1,0m², para uso em áreas com restrição de anúncios indicativos com até 1,0m² e em fachadas 
com testada inferior a 2,5m.
Composto de um Painel Letreiro back-light recortado em chapa, medindo 0,6x0,6m, e um Painel Letreiro back-light em lona, medindo 
1,05x0,6m com área de 1,0m². 
A profundidade de todos os Painéis deverá avançar apenas 0,15m sobre o limite do lote. 
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Letreiro simples em lona, com 1,8m²  para uso em áreas com restrição de anúncios indicativos com até 2m². Composto de um Painel 
Letreiro back-light (ver item 1.3.1 deste anexo) medindo 3,0x0,6m,com área de 1,8m². 
A profundidade do Painel Letreiro deverá avançar apenas 0,15m sobre o limite do lote. 

Letreiro especial em chapa e lona, com 1,8m² para uso em áreas com restrição de anúncios indicativos com até 2,0m².
Composto de um Painel Letreiro back-light recortado em chapa, medindo 0,9x0,6m, e um Painel Letreiro back-light em lona, medindo 
2,1x0,6m (ver item 1.3.1 deste anexo), com área de 1,8m². 
A profundidade de todos os Painéis deverá avançar apenas 0,15m sobre o limite do lote.
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Elementos Especiais para Fachadas com Recuos

Letreiro Bandeja Transversal especial em chapa, com 0,7m² - para fachadas com recuo.

Composto de um Painel Letreiro back-light tipo Bandeja dupla-face aplicado transversalmente à fachada medindo 0,6x0,6m, com área 
de 0,36m² por face, perfazendo uma área total de 0,72m².

Esse letreiro só poderá ser utilizado em fachadas recuadas em relação ao alinhamento da rua, nunca devendo avançar mais de 0,15m 
sobre o limite do lote.
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Totem, com 0,74m² - para Fachadas com recuo com até 10m de testada

Conjunto dupla-face composto de Painel Letreiro back-light em chapa e Painel Letreiro backlight em lona vertical medindo 0,45x1,65m, 
com área de 0,74m² por face, perfazendo uma área total de 1,5m². O Totem é complementado por poste cilíndrico com 2,2m de altura.

Esse Totem só poderá ser utilizado em fachadas recuadas em relação ao alinhamento da rua, aplicado transversamente à fachada, 
nunca devendo avançar mais de 0,15m sobre o limite do lote.
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Totem com 4,0m² - para Fachadas com recuo com mais de 10m de testada

Conjunto dupla-face, composto de Painel Letreiro back-light em chapa e Painel Letreiro backlight em lona vertical medindo 0,75x2,75m, 
com área de 2m² por face, perfazendo uma área total de 4,0m². 

O Totem é complementado por poste cilíndrico com 2,2m de altura. Esse Totem só poderá ser utilizado em fachadas recuadas em 
relação ao alinhamento da rua, aplicado transversamente à fachada, nunca devendo avançar mais de 0,15m sobre o limite do lote.
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Critérios de Implantação

Nas páginas a seguir são apresentadas algumas situações típicas de Unidades Lotéricas, como objetivo de exemplificar e ilustrar o uso 
do repertório com diferentes configurações. Os toldos não são ilustrados nos exemplos a seguir, mas poderão ser utilizados, seguindo o 
padrão  a conveniência de cada situação de loja.

 Exemplos de Unidades Lotéricas Adaptadas

Lojas pequenas no alinhamento

Características da Loja:
- até 10m de testada;
- no alinhamento da via ou alinhada com os lotes contíguos ou com pequeno recuo.

Identificação usando a opção 1:
- Painel Letreiro back-light simples em lona, de até 2,5x0,6m, com marca Loterias e assinatura da Unidade Lotérica;
- Faixa de segurança nas vitrines e portas de vidro.
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 Identificação usando a opção 2:
- Painel Letreiro back-light especial em chapa, de 0,9x0,6m, com marca Loterias;
- Painel Letreiro back-light em lona, de até 1,6x0,6m, com assinatura da Unidade Lotérica;
- Faixa de segurança nas vitrines e portas de vidro.
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 Lojas grandes no alinhamento

Características da Loja:
- mais de 10m de testada;
- no alinhamento da via ou alinhada com os lotes contíguos ou com pequeno recuo.

Identificação usando a opção 1:
- Painel Letreiro back-light simples em lona, de 3,4x0,6m, com marca Loterias e assinatura da Unidade Lotérica;
- 4 Painéis Modulares, de 0,8x0,6 m (uso opcional);
- Faixa de segurança nas vitrines e portas de vidro.
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Identificação usando a opção 2:
- Painel Letreiro back-light especial em chapa, de 0,9x0,6m, com marca Loterias;
- Painel Letreiro back-light em lona, de 2,5x0,6m, com assinatura da Unidade Lotérica;
- 4 Painéis Modulares, de 0,8x0,6m (uso opcional);
- Faixa de segurança nas vitrines e portas de vidro.
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Lojas de esquina, pequenas e no alinhamento

Características da Loja:
- Loja de esquina;
- até 10m de testada em ambas as fachadas;
- no alinhamento de ambas as vias, alinhada com os lotes contíguos ou com pequeno recuo.

Identificação usando a opção 1:

EM CADA FACHADA:
- Painel Letreiro back-light simples em lona, de até 2,5x0,6m, com marca Loterias e assinatura da Unidade Lotérica;
- Faixa de segurança nas vitrines e portas de vidro.
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Identificação usando a opção 2:

EM CADA FACHADA:
- Painel Letreiro back-light especial em chapa, de 0,9x0,6m, com marca Loterias;
- Painel Letreiro back-light em lona, de até 1,6x0,6m, com assinatura da Unidade Lotérica;
- Faixa de segurança nas vitrines e portas de vidro.
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Lojas de esquina, grandes e no alinhamento

Características da Loja:
- Loja de esquina;
- mais de 10m de testada em ambas as fachadas;
- no alinhamento de ambas as vias, alinhada com os lotes contíguos ou com pequeno recuo.

Identificação usando a opção 1:

EM CADA FACHADA:
- Painel Letreiro back-light simples em lona, de 3,4x0,6m, com marca Loterias e assinatura da Unidade Lotérica;
- 4 Painéis Modulares, de 0,8x0,6m (uso opcional);
- Faixa de segurança nas vitrines e portas de vidro.
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Identificação usando a opção 2:

EM CADA FACHADA:
- Painel Letreiro back-light especial em chapa, de 0,9x0,6m, com marca Loterias;
- Painel Letreiro back-light em lona de 2,5x0,6m;
- 4 Painéis Modulares, de 0,8x0,6m (uso opcional), com assinatura da Unidade Lotérica;
- Faixa de segurança nas vitrines e portas de vidro.
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Lojas de esquina, com uma fachada grande e outra pequena, ambas no alinhamento

Características da Loja:
- Loja de esquina;
- até 10m de testada em uma fachada e mais de 10m de testada outra fachada;
- no alinhamento de ambas as vias ou alinhada com os vizinhos.

Identificação usando a opção 1:

NA FACHADA MAIOR:
- Painel Letreiro back-light simples em lona, de 3,4x0,6m, com marca Loterias e assinatura da Unidade Lotérica;
- 4 Painéis Modulares, de 0,8x,6m (uso opcional);
- Faixa de segurança nas vitrines e portas de vidro.

NA FACHADA MENOR:
- Painel Letreiro back-light simples em lona, de até 2,5x0,6m, com marca Loterias e assinatura da Unidade Lotérica;
- Faixa de segurança nas vitrines e portas de vidro.
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Identificação usando a opção 2:

NA FACHADA MAIOR:
- Painel Letreiro back-light especial em chapa, de 0,9x0,6m, com marca Loterias;
- Painel Letreiro back-light em lona, de 2,5x0,6m, com assinatura da Unidade Lotérica;
- 4 Painéis Modulares, de 0,8x0,6m (uso opcional);
- Faixa de segurança nas vitrines e portas de vidro.

NA FACHADA MENOR:
- Painel Letreiro back-light especial em chapa, de 0,9x0,6m, com marca Loterias;
- Painel Letreiro back-light em lona, de até 1,6x0,6m, com assinatura da Unidade Lotérica;
- Faixa de segurança nas vitrines e portas de vidro.
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Lojas pequenas e recuadas

Características da Loja:
- até 10m de testada;
- muito recuadas em relação à via ou aos vizinhos.

Identificação usando totem:
- Totem 1,5m² com marca Loterias e assinatura da Unidade Lotérica.

Identificação usando a opção 1 de Letreiro:
- Painel Letreiro back-light simples em lona, de até 2,5mx0,6m, com marca Loterias e assinatura da Unidade Lotérica;
- Faixa de segurança nas vitrines e portas de vidro.
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Identificação usando a opção 2 de Letreiro:

- Painel Letreiro back-light especial em chapa, de 0,9x0,6m, com marca Loterias;
- Painel Letreiro back-light em lona, de até 1,6x0,6m, com assinatura da Unidade Lotérica;
- Faixa de segurança nas vitrines e portas de vidro.
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Lojas grandes e recuadas

Características da Loja:
- mais de 10m de testada;
- muito recuadas em relação a via ou aos vizinhos.

Identificação usando totem:
- Totem 4,0m² com marca Loterias e assinatura da Unidade Lotérica.

33



NOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

SINALIZAÇÃO VISUAL EXTERNA
RECONHECIMENTO

Identificação usando a opção 1 de Letreiro:

- Painel Letreiro back-light simples em lona de 3,4x0,6m, com marca Loterias e assinatura da Unidade Lotérica;
- 4 Painéis Modulares para fechamento da empena da fachada, com 0,8x0,6m (uso opcional);
- Faixa de segurança nas vitrines e portas de vidro.

Identificação usando a opção 2 de Letreiro:

- Painel Letreiro back-light especial em chapa, de 0,9x0,6m, com marca Loterias;
- Painel Letreiro back-light em lona, de 2,5x0,6m, com assinatura da Unidade Lotérica;
- 4 Painéis Modulares, de 0,8x0,6m (uso opcional);
- Faixa de segurança nas vitrines e portas de vidro.

OBS: Deve sempre ser selecionada, para cada Loja, a opção que apresentar melhor visibilidade para o seu elemento de identificação. 
O Totem não deverá ultrapassar o recuo da do lote.
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Lojas de esquina, pequenas e recuadas

Características da Loja:
- Loja de esquina;
- até 10m de testadas;
- com uma fachada muito recuada em relação à via ou aos vizinhos.

Identificação usando a opção 1 de Letreiro:

NA FACHADA ALINHADA:
- Painel Letreiro back-light simples em lona, de até 2,5x0,6m, com marca Loterias e assinatura da Unidade Lotérica;
- Faixa de segurança nas vitrines e portas de vidro.

NA FACHADA RECUADA:

- Totem 1,5m² com marca Loterias e assinatura da Unidade Lotérica; ou
- Painel Letreiro bandeja transversal com marca Loterias;
- Faixa de segurança nas vitrines e portas de vidro.

35



NOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

SINALIZAÇÃO VISUAL EXTERNA
RECONHECIMENTO

Identificação usando a opção 2 de Letreiro:

NA FACHADA ALINHADA:

- Painel Letreiro back-light especial em chapa, de 0,9x0,6m, com marca Loterias;
- Painel Letreiro back-light em lona, de até 1,6x0,6m, com assinatura da Unidade Lotérica;
- Faixa de segurança nas vitrines e portas de vidro.

NA FACHADA RECUADA:

- Totem 1,5m² com marca Loterias e assinatura da Unidade Lotérica; ou
- Painel Letreiro bandeja transversal com marca Loterias;
- Faixa de segurança nas vitrines e portas de vidro.
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 Lojas em áreas com restrições especiais

Características da Loja:

- Lojas situadas em áreas sob incidência do Plano Diretor Estratégico: Lei nº 13.885, de 06 de outubro de 2004 e Resoluções I e II do 
CONPRESP/2007, que regulamentam a instalação de anúncios em estabelecimentos nas áreas e bairros tombados ou em processo 
de tombamento e nas áreas envoltórias de bens tombados.

Identificação usando a opção 1:

PARA REGIÕES COM RESTRIÇÃO DE LETREIRO EM 1,0m²
- Painel em lona de 1,65x0,6m, com marca Loterias e assinatura da Unidade Lotérica;
- Faixa de segurança nas vitrines e portas de vidro.

PARA REGIÕES COM RESTRIÇÃO DE LETREIRO EM 2,0m²
- Painel em lona de 3,0x0,6m, com marca Loterias e assinatura da Unidade Lotérica;
- Faixa de segurança nas vitrines e portas de vidro.

Identificação usando a opção 2:

PARA REGIÕES COM RESTRIÇÃO DE LETREIRO EM 1,0m²

- Painel em chapa de 0,6x0,6m, com marca Loterias;
- Painel em lona de 1,05x0,6m, com assinatura da Unidade Lotérica;
- Faixa de segurança nas vitrines e portas de vidro.

PARA REGIÕES COM RESTRIÇÃO DE LETREIRO EM 2,0m²
- Painel em chapa de 0,9x0,6m, com marca Loterias;
- Painel em lona de 2,1x0,6m, com assinatura da Unidade Lotérica;
- Faixa de segurança nas vitrines e portas de vidro.
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Critérios Gerais

Outras situações podem ser previstas combinando os critérios apresentados nos itens.
Nas lojas de esquina, os Totens e Bandejas transversais devem, sempre que possível, ser usados na fachada da via de importância 
secundária, com o objetivo de potencializar a leiturana via principal.
As faixas de proteção podem ser usadas nas vitrines de vidro sem restrições.
Lembramos que os toldos retráteis podem continuar sendo usados dentro do padrão estabelecido no projeto original, lisos, sem marca 
ou texto. Eles convivem, nas fachadas, com os elementos de identificação externa, mas não devem ser utilizados para sinalização da 
Unidade Lotérica.

Profundidade dos Letreiros

Os Letreiros, bem como os Painéis Modulares e Complementares, só podem avançar sobre o passeio 0,15m.
Os conjuntos de Letreiros aplicados em fachadas no alinhamento do passeio deverão ter 0,15m de profundidade total, isso é possível 
com a eliminação da curvatura do módulo Lotéricas.
Os conjuntos de Letreiros aplicados em fachadas recuadas em relação ao alinhamento do passeio poderão manter a profundidade e 
curvatura do módulo Lotérica originais.
Letreiros aplicados em fachadas no alinhamento da via
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As cores, quando utilizadas com critério, possuem a capacidade de promover essa identificação 
de forma simples e barata.

Os revestimentos de fachada utilizados variarão entre a pintura acrílica sobre massa acrílica nos 
casos das lojas de rua, à aplicação de placas de alumínio composto (ACM) em unidades 
localizadas em shoppings, ou a critério do empresário lotérico.

Não é obrigatória a instalação de persianas; nos casos de fachadas com grande incidência de 
raios solares, sua instalação é aconselhável; Optar pela instalação de persiana horizontal nos 
casos de vãos de  abertura  externa  pequenos e/ou  pé direito  baixo; Optar pela instalação de 
persiana vertical nos casos de vãos de abertura externa grandes e/ou pé-direito alto.

¨Observação:  As  fachadas  apresentadas serão de uso opcional e em casos onde a sinalização 
externa convencional horizontal ou  bandeira,  ver  manual  anexo I, não  responderem 
adequadamente às normas de condomínio e/ou leis da área da UL.¨
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Porta de Vidro

Nas Unidades Lotéricas cujas fachadas possuem portas de vidro ou vitrines, será obrigatória, por exigências legais, a aplicação da faixa 
de segurança, para sinalizar a existência do vidro no local. Somente quando houver expositores de bilhetes e produtos não será 
necessária essa aplicação. A faixa deve ser em película vinílica. Não poderão ser afixados cartazes promocionais na fachada.

Como o Projeto Cidade Limpa só admite a aplicação da marca e nome do estabelecimento em m único local da fachada. Ela deverá ser 
sempre na cor Azul e aplicada a 1m do nível do piso externo acabado, conforme ilustrado no layout seguinte.

CONCEITO DE FACHADA PARA LOJAS
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 Porta de Aço

O Item que se segue aplica-se às Unidades que possuem porta de aço no sistema de fechamento da loja, valendo também para portas 
em chapa perfurada.
 Ela deverá sempre ter acabamento liso na cor Cinza, conforme ilustrado abaixo.

CONCEITO DE FACHADA PARA LOJAS
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ESQUEMA CROMÁTICO DA FACHADA DEVE BUSCAR APLICAÇÃO DE
COR DA RAZÃO DE 25/15, SENDO 25% AZUL E 15% CINZANA PROPORÇÃO 

ENVIDRAÇAMENTO
VIDRO LAMINADO 6MM COM 
BAGUETES METÁLICAS 
ACABADAS COM PINTURA 
ESMALTE BRANCA.
PORTAS DE CORRER COM 
FOLHAS DE 60 cm (MÍNIMO)

ADESIVO DE 
SEGURANÇA
NA COR AZUL COM LOGO 
(PADRÃO CAIXA)

SÍMBOLO E LOGOTIPO 
LOTERIAS COM NOME 

DA LOTÉRICA
CONFECCIONADO EM LETRA 

CAIXA ACRÍLICA BRANCA COM 
COLORAÇÃO LARANJA POR 

ADESIVO VINÍLICO E LATERAIS 
EM CHAPA METÁLICA COM 

ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA BRANCA

ILUMINAÇÃO POR MAGUEIRA 
DE LEDS 50 X 50  BRANCO FRIA 

.(PREVER PONTO A 
ALIMENTAÇÃO COM SAIDA

TESTADA
PINTURA ACRÍLICA SOBRE 
MASSA ACRÍLICA NA COR 
CINZA NEBLINA REF: 10BB 
73/026 CORAL

PINTURA ACRÍLICA 
SOBRE MASSA ACRÍLICA NA 
COR AZUL PURO REF: 62BB 

08/369 CORAL
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CONCEITO DE FACHADA PARA LOJAS

ESQUEMA CROMÁTICO DA FACHADA DEVE BUSCAR APLICAÇÃO DE
COR DA RAZÃO DE 25/15, SENDO 25% AZUL E 15% CINZANA PROPORÇÃO 

Porta de Aço.

O Item que se segue aplica-se às Unidades que possuam porta de aço no sistema de fechamento da loja.  Vale  
salientar que, se a porta for perfurada não se deve aplicar a marca , só a pintura de fundo.

¨Observação:  As  fachadas  apresentadas  serão  de  uso  opcional e em casos onde a sinalização  externa  
convencional  horizontal ou  bandeira,  ver  manual  anexo I, não  responderem adequadamente às normas de 
condomínio e/ou leis da área da UL.¨

PORTA EM AÇO
 TIPO ROLO

TESTADA
PINTURA ACRÍLICA SOBRE 
MASSA ACRÍLICA NA COR 
CINZA NEBLINA REF: 10BB 
73/026 CORAL

MARCA ''LOTERIAS'' 
PINTADA NA PORTA COM 
ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO
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PINTURA ACRÍLICA 
SOBRE MASSA ACRÍLICA NA 
COR AZUL PURO REF: 62BB 

08/369 CORAL

SÍMBOLO E LOGOTIPO 
LOTERIAS COM NOME 

DA LOTÉRICA
CONFECCIONADO EM LETRA 

CAIXA ACRÍLICA BRANCA COM 
COLORAÇÃO LARANJA POR 

ADESIVO VINÍLICO E LATERAIS 
EM CHAPA METÁLICA COM 

ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA BRANCA

ILUMINAÇÃO POR MAGUEIRA 
DE LEDS 50 X 50  BRANCO FRIA 

.(PREVER PONTO A 
ALIMENTAÇÃO COM SAIDA



RECONHECIMENTO
EXEMPLO DE CARACTERIZAÇÃO DE FACHADA

EXEMPLO DE ADAPTAÇÃO DE UMA FACHADA ATUAL PARA O NOVO MODELO, DESCARACTERIZANDO O  REVESTIMENTO ATUAL E APLICANDO A ÁREA DE ASSINATURA.

ANTES

DEPOIS
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A proporção das cores na razão de 25% azul e 15% cinza, oferecem um método  simples  para  a  composição  de  
diferentes  tipos  de fachada, conforme o exemplo a seguir.
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APLICAÇÃO DA MARCA LOTERIAS

OBSERVAÇÕES

Os  diagramas     ao   lado  e 
dados   da   página  anterior foram 
retirados   do  Manual da  Marca  
das Loterias páginas  12, 13  e 16. 
Para maiores dados,   consultar  o  
Manual citado.

Os  dados  acima  têm como 
objetivo  meramente  informar  
questões  referentes  a construção 
da  ma rca ,  como  t ambém 
esclarecer   os  dados  referentes 
ao arejamento  e  a  aplicação  da  
marca. 

É,  portanto,  expressamente 
proibido  construir  a  marca. 

Para utiliza-la, deve-se lançar mão 
dos arquivos eletrônicos    que    
acompanham o Manual da marca.
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DIAGRAMA DE OCUPAÇÃO DAS LOJAS

ATENDIMENTO

ESPAÇO
NEGOCIAL

CIRCULAÇÃO

 

PÚBLICO

BOAS -VINDAS

CIRCULAÇÃO
OPERA OPERACIONAL CIONAL

ESPERA

O diagrama ao lado mostra a 
setorização a ser respeitada na 
composição dos espaços das 
lojas.

Cada bolha representa um setor 
que precisa ser considerado no 
momento em que a ocupação do 
espaço interno está sendo 
planejada.

O reconhecimento deste espaço 
partindo da fachada para o 
interior da loja se dá na seguinte 
ordem:
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1. Boas Vindas
2. Circulação Público
3. Espera
4. Atendimento + Espaço Negocial
5. Operacional (escritório, almoxarifado, 

    sanitários etc.)
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ENTRADA 0,
40

2,40

1,
20

1,20

1,
20

2,40

1
,0

0

S
A

ÍD
A

AT
E

N
D

IM
E

N
TO

 Ø1,50M

ÁREA MÍNIMA 
DE CIRCULAÇÃO 
ENTRE CADEIRAS 

ÁREA MÍNIMA 

O espaço des t inado à  

circulação   e espera do cliente 

deve ser resguardado, de 

modo que ofereça condições 

adequadas de movimentação 

e leitura do espaço.

ÁREA DE
MANOBRA

PARA CADEIRA 
DE RODAS
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CONCEITO DE FLUXO EM LOJAS
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As  principais  necessidades  do  cliente  reunidas  em  uma única peça, de forma limpa  e  organizada.  Esta  peça  é  

o  Painel   Boas   Vindas.   Ele   representa   um sistema simplificado de Auto Atendimento, onde o cliente  encontra 

um resumo das informações que busca ao adentrar o espaço da unidade lotérica.

NOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS
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PAINEL BOAS VINDAS / COMPOSIÇÃO

0,
70

0,
90

ÁREA PARA INSTALAÇÃO 
DE MÍDIA DIGITAL 
(Terá função de divulgar 
eventuais promoções, serviços, 
prêmios acumulados, etc... ) 

LIXEIRA

TAKE ONE PARA LOTERIAS DA CAIXA

CÉLULA BASE / TOPO

CÉLULA BASE / FRONTAL ABERTO

DISTRIBUIÇÃO DE VOLANTES / PRANCHETA

PARA PREENCHIMENTO DE APOSTAS

PORTA CARTAZDISPENSADOR DE SENHAS

O Painel Boas Vindas tem a função de 

organizar informações e direcionar os 

fluxos dentro da unidade.

NOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

AUTOATENDIMENTO
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NOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

PAINEL BOAS VINDAS / INTERAÇÃO
AUTOATENDIMENTO
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INTERAÇÃO COM 
CADEIRANTE A PARTIR DE 
APROXIMAÇÃO LATERAL

NOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

PAINEL BOAS VINDAS / CIRCULAÇÃO
AUTOATENDIMENTO
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NOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

PAINEL BOAS VINDAS / DETALHES
AUTOATENDIMENTO
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PAINEL BOAS VINDAS COM VITRINENOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS
VARIAÇÃO AMPLIADA
DO PAINEL BOAS VINDAS
COM VITRINE

CARTAZES

ÁREA COM
PELICULA DE
JATEAMENTO

AUTOATENDIMENTO
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PAINEL COMPACTONOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

PAINEL COMPACTO DE PAREDE

PAINEL COMPACTO CENTRAL            
 " DUPLA FACE "

Auxiliar na organização das informações dentro 

da unidade lotérica é a função do painel compacto.

Nele serão exibidos os resultados das premiações, 

assim como cartazes informativos e volantes para 

apostas.

LIXEIRA

2,
10

PORTA 
CARTAZETE

PORTA 
VOLANTES

BALCÃO DE
PREENCHIMENTO 

RESULTADO DE 
PRÊMIOS

AUTOATENDIMENTO
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PAINEL COMPACTO  / COMPOSIÇÕESNOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

PAINEL COMPACTO - PERSPECTIVA 
 COMPOSIÇÃO SIMPLES 

PAINEL COMPACTO - PERSPECTIVA 
 COMPOSIÇÃO INVERTIDA

PAINEL COMPACTO - PERSPECTIVA 
 COMPOSIÇÃO SEQUENCIAL 

PAINEL COMPACTO - VISTA SUPERIOR 
 COMPOSIÇÃO SIMPLES 

PAINEL COMPACTO - 
 COMPOSIÇÃO INVERTIDA

 VISTA SUPERIOR PAINEL COMPACTO - 
 COMPOSIÇÃO SEQUENCIAL 

 VISTA SUPERIOR 

AUTOATENDIMENTO

Obs.: As composições poderão ser utilizadas para os Painéis Compacto Central e de Parede.
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 PORTA CARTAZESNOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

0
,3

0

0
,0

1
0
,0

1
0
,2

9

0,43

0,010,01 0,41

0
,5

3

0
,0

1
0
,0

1
0
,5

1

0,90

0,010,89

0,75

0,15

0
,3

3

0
,1

5
0
,1

5
0
,3

0

0,735

0
,9

0

0
,0

1

0,46

0,010,01 0,44

0
,8

9

0
,3

0

0
,0

1
0
,2

9

0,22

0,010,01 0,20

PORTA CARTAZ - RESULTADOS E PRÊMIOS

PORTA CARTEZETE A4

PORTA CARTEZETE A3

PORTA CARTAZTESTEIRA

BOLSA EM PLACA 
ACRÍLICA 3MM
TRANSPARENTE

BOLSA EM PLACA 
ACRÍLICA 3MM
TRANSPARENTE

BOLSA EM PLACA 
ACRÍLICA 3MM
TRANSPARENTE

BOLSA EM PLACA 
ACRÍLICA 3MM
TRANSPARENTE

BOLSA EM PLACA 
ACRÍLICA 3MM
TRANSPARENTE

AUTOATENDIMENTO

Os   porta  cartazes  tem  como finalidade expor   cartazes  de  mershandising  bem como resultados de concursos e 

prémios. Eles  estarão  presentes  no mobiliário em posições estratégicas para a melhor visibilidade do cliente.
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 PORTA VOLANTESNOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

 PLACA ACRÍLICA 3MM
TRANSPARENTE

VISTA FRONTAL

VISTA TOPO

PERSPECTIVA

VISTA LATERAL

O porta volantes tem a função de juntar todos os violantes de forma organizada , possibilitando a melhor visibilidade 

dos usuários. Confeccionado em Acrílico Cristal da Cast Cril com peças de #4mm de espessura nas laterais e nas 

divisórias. As peças devem ser cortadas pelo processo a laser em maquinário “CNC” e montadas através de cola de 

contato ACR – 000108 Actos. Esta peça deverá ser fixada com parafusos Auto atarrachantes de 4mm com cabeça 

de embutir.

AUTOATENDIMENTO
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 LIXEIRANOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

Além da função da coleta do lixo, as lixeiras foram desenvolvidas para compor o ambientes das Unidades Lotéricas. 

Por este motivo serão  confeccionadas em MDF com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces em 

laminado fenólico melamínico texturizado de baixa pressão com 0,2mm de espessura na cor  "Office Gray" - cód. 

PP-25 da “PERTECH”. Fixação deverá ser aparafusada ao painel central, e localizada abaixo do tampo do plano de 

apoio, onde houver furo utilizar acabamento adesivo na mesma cor do laminado. Deverão ser instaladas no Painel 

Boas Vindas; Painel Compacto; Quiosques; etc. 

VISTA FRONTAL

VISTA LATERALPERSPECTIVAPLANIFICAÇÃO

AUTOATENDIMENTO
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NOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

A Urna de sugestões tem a função de possibilitar aos usuários opinarem sobre os serviços oferecidos nas Unidades 

Lotéricas, aproximando mais ainda o usuário do lotérico, visando a melhora na qualidade dos serviços prestados. 

Confeccionada em chapa de Aço Inox 304 escovada em grana 220, com a instalação de fechadura na parte lateral. 

Montada através de solda sistema tig e fixada ao painel central por parafusos. No processo de fabricação dar 

preferência ao processo de montagem com dobras para a diminuição de arestas, para não oferecer risco de cortes e 

ou escoriações ao usuário. O corte deverá ser necessariamente a laser a fim de eliminar riscos de rebarbas de 

material nas bordas, o que tornaria as quinas cortantes. 
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 URNA DE SUGESTÕES

PLANIFICAÇÃO 

VISTA FRONTAL

FURAÇÃO

DETALHE 2

PERSPECTIVA

VISTA LATERAL

AUTOATENDIMENTO
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NOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

O Escaninho tem a função de facilitar o trabalho do funcionário que operará no atendimento, possibilitando a 

separação e organização de documentos . Confeccionado em Acrílico Cristal da Cast Cril com peças de #4mm de 

espessura nas laterais e #3mm de espessura nas divisórias, as peças devem ser cortadas pelo processo a laser em 

maquinário “CNC” e montadas através de cola de contato ACR – 000108 Actos.

61

 ESCANINHO

VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

PERSPECTIVA

AUTOATENDIMENTO
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NOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

EQUIPAMENTOS

Caracteristicas Gerais

Na gestão do negócio da Unidade Lotérica é de fundamental importância dotar sua loja de equipamentos eletrônicos, 

de forma a otimizar o planejamento, a administração de pessoas, o controle financeiro e o desenvolvimento  de outras 

ações que permitam resultados positivos ao seu empreendimento.

Equipamento Especial para Mídia

Os  equipamentos  propostos  a  seguir  são  de  uso  opcional,  devendo  ser efetuada preparação prévia das 

instalações  elétricas,  de cabeamento e de sistema de suporte e fixação, conforme estabelecido nas normas edilícias 

pertinentes, bem como na legislação local.

Sempre  que  possível  o  equipamento  deverá ser instalado na parede frontal a fila, devendo ser priorizada a 

instalação onde indicado em projeto.

Não é permitida a instalação nos guichês de atendimento.

Poderão  ser  utilizados os seguintes tipos de equipamentos, devendo os casos especiais serem submetidos à CAIXA 

para prévia autorização.

Mídia Digital

Cor preta, preferencialmente com tela de 21 polegadas.

TV LED / LCD

Cor preta, preferencialmente com tela de 21 polegadas ou num tamanho maior caso o ambiente comporte.
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 EQUIPAMENTOS
AUTOATENDIMENTO



63VAMOS SENTAR?
ESPERA: ESPAÇO X CIRCULAÇÃO

0,
40

ÁREA RESER-
VADA PARA
CADEIRA DE 
RODAS EM 
ESPERA

CIRCULAÇÃO DE 
FUNCIONÁRIOS.
ESPAÇO MÍNIMO
DE 1 METRO

ÁREA MÍNIMA
DE CIRCULAÇÃO 
ENTRE CADEIRAS

NOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

Abrir possibilidade para que o cliente aguarde seu 

atendimento confortavelmente.
 
Um espaço planejado de modo adequado oferece 

conforto a todo tipo de cliente especialmente 

ÁREA DE
MANOBRA

PARA CADEIRA 
DE RODAS

O 1,50M/



64VAMOS SENTAR?
ESPERA: ESPAÇO X TEMPO MÁXIMO ESTABELECIDO

CONFORME LEGISLAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

  

CÉLULA 1 = 7,08 M2

 

CÉLULA 2 = 5,88 M2

1
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0
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CÉLULA 2 = 6 M2

1
.0

0
0

.7
0

0
.6

0
0

.6
0

2
,1

0

1.20

5
.0

0

SITUAÇÃO 1
DIAS DE PAGAMENTO

TEMPO MÁXIMO DE 
ATENDIMENTO:
30 MIN

BASE DE CÁLCULO:
5 MIN DE ATENDIMENTO

DIMENSIONAMENTO:
6 PESSOAS POR QUICHÊ

SITUAÇÃO 2
ANTES E APÓS FERIADOS 
PROLONGADOS

TEMPO MÁXIMO DE 
ATENDIMENTO:
25 MIN

BASE DE CÁLCULO:
5 MIN DE ATENDIMENTO

DIMENSIONAMENTO:
4 PESSOAS POR QUICHÊ

SITUAÇÃO 3
DIAS NORMAIS

TEMPO MÁXIMO DE 
ATENDIMENTO:
15 MIN

BASE DE CÁLCULO:
5 MIN DE ATENDIMENTO

DIMENSIONAMENTO:
3 PESSOAS POR QUICHÊ

NOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

O diagrama a seguir tem como finalidade auxiliar o dimensionamento do espaço de espera em função de leis 

municipais, como o exemÇplo da lei no. 13.948/2005 de São Paulo, que determina o tempo máximo de espera em 

filas de estabelecimentos comerciais, como bancos, em três situações específicas:



65ATENDIMENTO
ESPAÇO NEGOCIALNOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

O Espaço Negocial será um local para receber o cliente CAIXA com conforto e privacidade. Este espaço 

foi projetado com a finalidade de estreitar o relacionamento entre a CAIXA e seus clientes, unindo a praticidade e 

rapidez no atendimento das Unidades Lotéricas, com a excelência e os serviços que só a CAIXA oferece, 

recepcionando e encaminhando propostas de produtos da CAIXA, como abertura de contas, financiamento e 

crédito imobiliário.

ESPAÇO NEGOCIAL - ATENDIMENTO PRIVADO

BALCÃO ATENDIMENTO NEGOCIAL
VISTA FRONTAL

ESPAÇO NEGOCIAL - ATENDIMENTO PÚBLICO

BALCÃO ATENDIMENTO NEGOCIAL
VISTA POSTERIAL

GAVETEIRO



66ATENDIMENTO
GUICHÊ NUMERÁRIO NOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

PASSAGEM DE

DOCUMENTOS

LOCAL PARA PASSAGEM 
E POSICIONAMENTO 
DE PIN PAD

0,60

GAVETEIRO

GUICHÊ NUMERÁRIO - VISTA FRONTAL

VIDRO  
LAMINADO 6MM CRISTAL

BIOMBO

PORTA CARTAZETE

TESTEIRA

REBAIXO PARA APROXIMAÇÃO
DE CADEIRANTES

PRANCHETA DE PREENCHIMENTO
EM DUAS ALTURAS, PARA ACESSO

DE CADEIRANTES

LIXEIRA EM MDF

FURO DE 100 X 60 MM
PARA PASSAGEM 
DE PIN PAD

ESCANINHO

GUICHÊ NUMERÁRIO - VISTA POSTERIOR

TAMPO RECLINÁVEL 
EM MDF 25MM COM

PASSA FIO PARA ENCAIXE 
DE EQUIPAMENTO

SEPARADOR DE FIOS COM
CANALETA DE CHAPA

GALVANIZADA #18=1,2MM

ESCANINHO

VIDRO  LAMINADO
6MM CRISTAL

VARAL DE PRODUTOS 
TUBO SEÇÃO CIRCULAR

      5MMo

PASSA DOCUMENTOS EM 
PLÁSTICO MOLDADO A VÁCUO

GAVETA DE 
NUMERÁRIO

CHAPA #18=1,2MM, 
 FUNDO DA TESTEIRA E
DO PORTA CARTAZETE



67ATENDIMENTO
NOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

GUICHÊ NUMERÁRIO - FECHAMENTO SUPERIOR

FORRO ÁREA PÚBLICO

FORRO ÁREA PÚBLICO

FORRO ÁREA INTERNA

VA
R

IÁ
V

E
L

2,
50

m
 (

F
IX

O
)

FECHAMENTO SUPERIOR
COM SEPTO, EM TODA EXTENSÃO DOS

GUICHES, COMPLEMENTANDO 
VÃO ENTRE CAIXILHARIA DO GUICHÊ 

E LAJE (DIMENSÃO VARIÁVEL, 
DEPENDENDO DO PÉ DIREITO)

FECHAMENTO SUPERIOR
COM SEPTO, EM TODA EXTENSÃO DOS

GUICHES, COMPLEMENTANDO 
VÃO ENTRE CAIXILHARIA DO GUICHÊ 

E LAJE (DIMENSÃO VARIÁVEL, 
DEPENDENDO DO PÉ DIREITO)

MÓDULO DE GUICHÊ 
COMPLETO COM CAIXILHARIA 

NA ALTURA FINAL DE 2,50m
(PREVER FECHAMENTO SUPERIOR 

COM SEPTO QUANDO O PÉ DIREITO 
FOR MAIOR QUE A ALTURA 

FINAL DO GUICHÊ.

MÓDULO DE GUICHÊ 
COMPLETO COM CAIXILHARIA 

NA ALTURA FINAL DE 2,50m
(PREVER FECHAMENTO SUPERIOR 

COM SEPTO QUANDO O PÉ DIREITO 
FOR MAIOR QUE A ALTURA 

FINAL DO GUICHÊ.

LAJE OU FECHAMENTO SUPERIOR

LAJE OU FECHAMENTO SUPERIOR

GUICHÊ NUMERÁRIO - VISTA FRONTALGUICHÊ NUMERÁRIO - VISTA LATERAL

OBS.: PARA LOJAS COM PÉ DIREITO INFERIOR A 3,5M DEVERÁ SER
EXECUTADO O REBAIXO DO FORRO ATÉ A ALTURA PADRÃO DO GUICHÊ NUMERÁRIO. 
EM CASOS EM QUE O PÉ DIREITO FOR SUPERIOR A 3,5M DEVERÁ SER EXECUTADO 
UM FECHAMENTO SUPERIOR. 

PASSAGEM DE
DOCUMENTOS

LOCAL PARA PASSAGEM 

E POSICIONAMENTO 

DE PIN PAD

0,60

GAVETEIRO



68ATENDIMENTO
GUICHÊ / GAVETA NUMERÁRIO / BIOMBONOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

GAVETA NUMERÁRIO - VISTA SUPERIOR

GAVETA NUMERÁRIO - VISTA LATERAL

 GAVETA NUMERÁRIO - PERSPECTIVA

 BIOMBO - PERSPECTIVA

GAVETA NUMERÁRIO - VISTA FRONTAL

BIOMBO - VISTA LATERAL



69ATENDIMENTO
GUICHÊ / USO DO BIOMBONOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

O biombo entre guichês tem a função de resguardar os usuários, além de trazer privacidade e segurança nas 

operações do dia a dia da UL.  Confeccionado em Acrílico Azul 508 da Cast Cril com espessura de 6mm, as peças 

devem ser cortadas pelo processo a laser em maquinário “CNC” e fixados na estrutura através de parafusos e 

porcas. Cobrir  as faces com adesivo vinílico jateado.

BIOMBO EM ACRÍLICO AZUL
REF. 508, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO
VINÍLICO JATEADO LINHA IMPRIMAX
FIXADO POR SUPORTES DE FENDA CROMADO
REF LT/ABS/06mm.



70ATENDIMENTO
GUICHÊ / INTERAÇÃO

0,60 0,60

INTERAÇÃO COM CADEIRANTE INTERAÇÃO COM CLIENTE EM PÉ

NOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

Conforto e praticidade tanto para o cliente quanto para o 

atendente. 

O novo guichê configura um posto de trabalho mais 

ergonômico, capaz de atender a todos os clientes sem 

necessidades de adequação, esteja este sentado ou em 

pé.

EXTERNO INTERNO EXTERNO INTERNO



71ATENDIMENTO
GAVETEIRONOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

VISTA SUPERIOR

DIVISÓRIA INTERNA (OPCIONAL)

VISTA FRONTAL

O gaveteiro tem como função auxiliar o funcionário no armazenamento e organização de documentos em geral, 

utilizados no dia a dia.  É confeccionado em MDF,  rodízio metálico e com 5 gavetas. Juntas invisíveis obtidas 

através de corte chanfrado 45º, acabamento em pintura na cor platina.  Gavetas com trilho do tipo telescópico com 

amortecedor.  Puxadores do tipo alça em plástico na cor prata fosco. Fechadura própria para móveis cilíndrica 

cromada conforme especificado em projeto. Rodízios, num total de 4, produzidos com rodas em pvc e corpo em aço, 

na cor cinza com fixação por chapa



PERSPECTIVA

72ATENDIMENTO
GAVETEIRONOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

CORTE AA

FIXAÇÃO DO FUNDO



73ATENDIMENTO
ARMÁRIO BAIXONOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL - FECHADO

VISTA LATERAL 

VISTA FRONTAL - ABERTO

CANTOS DOS ARMÁRIOS

Armário em MDF com 2 portas, compacto com 60cm de profundidade, ideal 

para pequenos espaços.

Juntas  invisíveis  obtidas  através  de  corte  chanfrado 45º, fecho do tipo 

¨Aperte para abrir¨ e dobradiças com amortecedor (Prever duas por porta).

Acabamento em pintura na cor  platina. Estrutura de base em requadro de 

aço galvanizado com acabamento da mesma cor do móvel. CÓD. MB -

AMB.2012.



74ATENDIMENTO
ARMÁRIO BAIXO / PRESPECTIVASNOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

VISTA  FRONTAL

VISTA  LATERAL DIREITA VISTA  LATERAL ESQUERDA



75ATENDIMENTO
ARMÁRIO ALTONOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

VISTA LATERAL

VISTA SUPERIOR

BASE ESTRUTURAL

CANTOS DOS ARMÁRIOS

ENCAIXE DE FUNDO

Armário em MDF com 8 portas, compacto com 30cm de profundidade, ideal para 

pequenos espaços.  Juntas  invisíveis  obtidas  através  de  corte  chanfrado 45º, fecho 

do tipo ̈ Aperte para abrir¨ e dobradiças com  amortecedor (Prever duas por porta).
  
Acabamento em pintura na cor  platina. Estrutura de base em requadro de aço 

galvanizado com acabamento da mesma cor do móvel. CÓD. MB -AMB.2012. 



76ATENDIMENTO
ARMÁRIO ALTONOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

VISTA FRONTAL - FECHADO 

VISTA FRONTAL - ABERTO



77ATENDIMENTO
ARMÁRIO ALTO / PERSPECTIVANOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

VISTA  FRONTAL

VISTA  LATERAL DIREITA VISTA  LATERAL ESQUERDA



78ATENDIMENTO
NOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

ERGONOMIA

INTERNOEXTERNO

PRANCHETA EM DUAS 
ALTURAS PARA ATENDER
CLIENTE EM PÉ, SENTADO 
E CADEIRANTE

TAMPO RECLINÁVEL
PARA ADEQUAR ALTURA 

E ANGULAÇÃO DE TELA DO 
EQUIPAMENTO ATUAL

A ALTURA DA MESA FOI  
ADEQUADA TAMBÉM PARA 
PERMITIR  O  USO, CONFORME 
PADRÃO DE MERCADO, DE 
ACESSÓRIO OBRIGATÓRIO
PARA APOIO DOS PÉS

AREA DE APROXIMAÇÃO
PARA CADEIRANTE

NR-17



79ATENDIMENTO
NOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

ERGONOMIA / APOIO DE PÉS

A  plataforma  para  os  pés  é fabricada em MDF, a altura  média é de 13 cm (medido com a plata-forma horizontal e 
contado da superfície ao piso).
     
Aparelho  coadjuvante  para  a  prevenção  de  dores, lesões e fadiga nos pés/tornozelos/pernas e, por  
conseqüência,  da  coluna  e,  ainda, corrigindo a postura. Obrigatório para evitar a má circulação pela compressão 
das coxas.( Obrigatório pela NR 17 do MTE). 

O  movimento  da  plataforma  não  segue  uma rotação apenas, mas um movimento epicicloidal, isto  é  rotação  e  
translação  a  fim  de que as plantas dos pés fiquem sempre apoiadas, indepen-dente  dos  movimentos das pernas 
e dos pés.  A estrutura, em aço tubular sem emendas, é trata-da por processo de fosfatização. 

Acabamento  final  por  tinta preta. Quatro pés de borracha NATURAL asseguram a perfeita imobi-lização dos 
descansa pés em pisos lisos. 

Dimensões aproximadas da plataforma: (Medidas podem variar de acordo com o fabricante)
largura total 46,50cm
largura útil para os pés 39 cm 
profundidade 30,50 cm. 
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MÓDULO CENTRAL SIMPLES MÓDULO DE CANTO DIREITO OU ESQUERDO

MÓDULO OPERACIONAL DIREITO OU ESQUERDO MÓDULO OPERACIONAL COM PORTA DIREITO OU ESQUERDO

MÓDULO DE CANTO COM PORTA DIREITO OU ESQUERDO

PRATELEIRAS

MÓDULO CENTRAL ARMAZENAMENTO

MÓDULO NEGOCIAL DIREITO OU ESQUERDO

MÓDULO ARMAZENAMENTO DIREITO OU ESQUERDO

VITRINE

CEGO

PAINEL BOAS VINDAS
MODELO QUISQUE

CEGO COMBINADO
 COM ARMÁRIO

PAINÉIS DE 
FECHAMENTO

ARMÁRIO BAIXO
COM PORTAS

ARMÁRIO ALTO
COM PORTAS

PORTA DE
CORRER COM

FECHADURA DE
ÚNICO ORIFÍCIO
PARA ABERTURA
SOMENTE PELO
LADO INTERNO

NOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

MÓDULOS GUICHÊ / MODELOS PARA COMPOSIÇÃO DO ESPAÇO
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CORNERNOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

1 5 6

A Unidade Lotérica tipo Corner foi desenvolvida com o objetivo de atender às necessidades de delimitar a  área  da  
Unidade  em  paredes  e  cantos  de   locais   como   Shoppings   Centers  ou  aqueles  locais , cujo espaço  é  
dividido   com   outra  atividade  comercial (Lojas de Revistas, Tabacarias, Lojas de Conveniência, Lanchonetes, 
etc.).

A característica física do Corner é a ocupação de pequenos espaços contíguos às paredes e cantos.
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DISPOSIÇÃO EM CORNER / COMPOSIÇÃO

ÁREA 
OPERACIONAL

ARMÁRIO

GUICHÊ

BANDEIRA

PAINEL
BOAS VINDAS

PORTA DE
ACESSO INTERNO

NOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS
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CORNER / PERSPECTIVANOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

CORNER - VISTA FRONTAL

CORNER - VISTA LATERAL DIREITA CORNER - VISTA LATERAL ESQUERDA
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DISPOSIÇÃO EM CORNER / VARIAÇÕES DE COMPOSIÇÂO

DOIS BALCÕES E POSTO OPERACIONAL

TRÊS BALCÕES E POSTO OPERACIONAL

SETE BALCÕES E POSTO OPERACIONAL

NOVE BALCÕES E POSTO OPERACIONAL

PAINEL BOAS  VINDAS

PAINEL BOAS  VINDAS

PAINEL BOAS VINDAS

PAINEL BOAS VINDAS PAINEL BOAS VINDAS

NOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

A disposição dos módulos guichês poderá seguir muitas 
composições em virtude da modularidade. Isto significa que o 
espaço destinado aos mesmos deverá ser planejado de 
modo que contemple os espaços necessários para 
armazenamento de materiais, cofres, armários para materiais 
d e limpeza, além do próprio guichê.
Isso proporcionará maior organização do ambiente de 
trabalho, mais conforto para os funcionários, além de 
transmitir limpeza e transparência para o cliente.
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CORNER / DETALHES NOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS
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NOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

CORNER / DETALHES 
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NOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

CORNER / DETALHES 
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NOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

TABELA DE DIMENSIONAMENTO DAS UNIDADES LOTÉRICAS

Afim de melhor adaptar as condições de espaço frente às necessidades do programa que compõe a unidade 

lotérica, está sendo proposta uma nova forma de classificação,  que auxiliará o empresário na escolha do espaço 

que mais se adequa  à  sua  necessidade. A tabela abaixo define a área mínima, bem como o espaço mínimo de 

armazenamento a ser considerado dentro de cada tipo de loja.
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PADRÃO DE DIMENSIONAMENTO DE LOJAS / LOJAS MINI

3,85

3,
78

1,73

PAINEL COMPACTO 

DE PAREDE

PAINEL BOAS  VINDAS

0,95 0,97

0,
85

1,35 1,00 1,00 0,30

LOJA MINI SIMPLES

LOJA MINI COM NEGOCIAL

3,85

4,
98

1,73 0,95 0,97

0,
85

1,35

1,
20

1,00 1,00 0,30

ESPAÇO
NEGOCIAL

LOJA MINI
A LOJA É CLASSIFICADA COMO MINI CONTEMPLANDO A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO:

1. GUICHÊS NOVO PADRÃO LOTÉRICA ( ATÉ 02 UNIDADES )
2. PAINEL COMPACTO DE PAREDE ( ATÉ 02 UNIDADES )
3. PAINEL BOAS VINDAS MODELO QUIOSQUE COM MÓDULO  VITRINE E PORTA DE SEGURANÇA
4. LONGARINA PARA ATÉ 3 LUGARES
5. CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR BAIXO E APOIO PARA BRAÇOS
6. PRATELEIRA ALTA PARA RACK
7. ARMÁRIOS ALTOS COMPACTOS

NOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS
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PADRÃO DE DIMENSIONAMENTO DE LOJAS / LOJA PEQUENA

LOJA PEQUENA
A LOJA É CLASSIFICADA PEQUENA CONTEMPLANDO A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO:

1. GUICHÊS NOVO PADRÃO LOTÉRICA ( 03 A 05 UNIDADES )
2. PAINEL COMPACTO DE PAREDE ( ATÉ 02 UNIDADES )
3. PAINEL BOAS VINDAS MODELO QUIOSQUE COM MÓDULO VITRINE E PORTA DE SEGURANÇA
4. LONGARINA PARA ATÉ 4 LUGARES
5. 
6. PRATELEIRA ALTA PARA RACK
7. PRATELEIRA 1,20M PARA ARMAZENAMENTO ( OPCIONAL )
8. ARMÁRIOS ALTOS COMPACTOS9. PORTA DE SEGURANÇA

CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR BAIXO E APOIO PARA BRAÇOS

3,
50

2,
25

1,
20

2,313,60

7,50

1,260,20

PAINEL COMPACTO 
DE PAREDE

NOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS
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PAINEL COMPACTO 
DE PAREDE

NOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

PADRÃO DE DIMENSIONAMENTO DE LOJAS / LOJA MÉDIA

LOJA PEQUENA
A LOJA É CLASSIFICADA PEQUENA CONTEMPLANDO A SEGUINTE CONFIGURAÇÃO:

1.GUICHÊS NOVO PADRÃO LOTÉRICA (  06 A 08 UNIDADES )
2. PAINEL COMPACTO DE PAREDE ( ATÉ 02 UNIDADES )
3. PAINEL COMPACTO CENTRAL ( ATÉ 02 UNIDADES )
4. PAINEL BOAS VINDAS MODELO L COM MÓDULO VITRINE 
5. LONGARINA PARA ATÉ 4 LUGARES
6. 
7. PRATELEIRA ALTA PARA RACK
8. PRATELEIRA 1,20M PARA ARMAZENAMENTO ( OPCIONAL)
9. ARMÁRIOS ALTOS COMPACTOS
10. PORTA DE SEGURANÇA

CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR BAIXO E APOIO PARA BRAÇOS
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QUIOSQUES / MODELO COM 1 BALCÃONOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

A Unidade Lotérica tipo Quiosque  foi desenvolvida com o objetivo de atender às necessidades de  delimitar  as  
áreas  em  torno  da  Unidade  localizada  em espaços semi-abertos ou abertos com outras atividades comerciais 
como Postos de Gasolina; Supermercados; Rodoviárias; Etc. 

1TESTEIRA

ELEVAÇÃO 1 ELEVAÇÃO 2

ELEVAÇÃO 3 ELEVAÇÃO  4
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NOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

QUIOSQUES / MODELO COM 2 BALCÕES

2TESTEIRA1TESTEIRA

ELEVAÇÃO 1 ELEVAÇÃO 2

ELEVAÇÃO 3 ELEVAÇÃO 4
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QUIOSQUES / MODELO COM 3 BALCÕESNOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS 3TESTEIRA2TESTEIRA1TESTEIRA

ELEVAÇÃO 1 ELEVAÇÃO 2

ELEVAÇÃO 3 ELEVAÇÃO 4
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QUIOSQUES / COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO EM PLANTANOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

MODELO COM 1 BALCÃO

MODELO COM 3 BALCÕES

MODELO COM 2 BALCÕES
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QUIOSQUESNOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS
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QUIOSQUESNOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS
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QUIOSQUESNOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS
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QUIOSQUESNOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS
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QUIOSQUESNOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

100



CONCEITO DE MODULARIDADE
QUIOSQUESNOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS
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PROJETO ELÉTRICO PROPOSTO
LOJA CLASSIFICAÇÃO MININOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

NOTAS:
MEDIDAS EM METROS
TODAS  FIAÇÕES SERÃO CONFORME INDICADO EM DIAGRAMA QDFL
TODAS TOMADAS SERÃO DO TIPO 2P+T DE 10A SALVO INDICADO
O QUADRO DE QDFL DEVERÁ ATENDER AS DETERMINAÇÕES DE NOMAS NBR E NR10
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PROJETO ELÉTRICO PROPOSTO
LOJA CLASSIFICAÇÃO MINI COM ESPAÇO NEGOCIALNOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

NOTAS:
MEDIDAS EM METROS
TODAS  FIAÇÕES SERÃO CONFORME INDICADO EM DIAGRAMA QDFL
TODAS TOMADAS SERÃO DO TIPO 2P+T DE 10A SALVO INDICADO
O QUADRO DE QDFL DEVERÁ ATENDER AS DETERMINAÇÕES DE NOMAS NBR E NR10
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PROJETO ELÉTRICO PROPOSTO
LOJA CLASSIFICAÇÃO MÉDIANOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

NOTAS:
MEDIDAS EM METROS
TODAS  FIAÇÕES SERÃO CONFORME INDICADO EM DIAGRAMA QDFL
TODAS TOMADAS SERÃO DO TIPO 2P+T DE 10A SALVO INDICADO
O QUADRO DE QDFL DEVERÁ ATENDER AS DETERMINAÇÕES DE NOMAS NBR E NR10
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PROJETO ELÉTRICO PROPOSTO
LOJA CLASSIFICAÇÃO P COM ESPAÇO NEGOCIALNOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

NOTAS:
MEDIDAS EM METROS
TODAS  FIAÇÕES SERÃO CONFORME INDICADO EM DIAGRAMA QDFL
TODAS TOMADAS SERÃO DO TIPO 2P+T DE 10A SALVO INDICADO
O QUADRO DE QDFL DEVERÁ ATENDER AS DETERMINAÇÕES DE NOMAS NBR E NR10
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PROJETO ELÉTRICO PROPOSTO
DIAGRAMA PADRÃONOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS
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PAINEL QDFL LOTÉRICA
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PROJETO DE INSTALAÇÕES 
DIRETRIZESNOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

ILUMINAÇÃO / LUMINÁRIAS

Caracteristicas Gerais

Em  todos os locais de trabalho deve haver iluminação adequada, natural ou artificial, apenas geral ou geral e suplementar, apropriada à 
natureza da atividade;
A iluminação geral deve ser uniformemente distribuída e difusa;
A  iluminação  geral  e  suplementar  deve  ser  projetada  e  instalada  de  forma  a  evitar  ofuscamento, reflexos incomodos, sombras e 
contrastes excessivos;
Os  níveis  mínimos de iluminação a serem observados nos locais de trabalho são os valores de iluminancia estabelecidas na NBR 5413 
harmonizada com a  ISO 8995-1/CIE 5008.
Quando da instalação de luminárias de embutir ou de sobrepor, os acabamentos deverão ser na cor branca;
Evitar utilizar lâmpadas incandescentes, pois consomem mais energia e dissipam muito mais calor. 

Opções de Luminária 

Luminária de Embutir

A utilização deste padrão será exclusiva quando da utilização de forro em gesso e modular:
Luminária   fluorescente   2x28w   [luminária  de  embutir  em  forro  de gesso ou modulado com  perfil  "t"  de aba 25mm.  Corpo e aletas 
planas em chapa de aço tratada com acabamento em  pintura  eletrostática  epóxi-pó  na cor branca. Refletor  em   alumínio   anodizado 
de   alto   brilho  (reflexão total  de  86%).   Equipada  com  porta-lâmpada   anti-vibratório  em  policarbonato, com trava de segurança e 
proteção contra aquecimento nos contatos].
O comprimento das luminárias deverá acompanhar a modulação do forro, conforme o fabricante;

Luminária de Sobrepor

A utilização deste padrão será exclusiva quando da instalação diretamente na laje:

Luminária   fluorescente   2x28w   [luminária  de  sobrepor corpo e aletas planas em chapa de aço  tratada  com acabamento em pintura 
eletrostática  epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado  de  alto  brilho (reflexão   total   de   86%).    Equipada   com porta 
lâmpada  antivibratório  em  policarbonato, com  trava  de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.].
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NOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

Luminária de Sobrepor

A  utilização  deste  padrão  será  exclusiva quando da instalação diretamente na laje ou marquises do Quiosque e Corner:

Luminária pl 2x18w (Luminária quadrada de sobrepor. Corpo  em  chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi-pó na cor 
branca. Difusor em vidro plano temperado jateado).

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS

O padrão   de instalações elétricas tem como objetivo orientar quanto as instalações mínimas necessárias para o funcionamento de uma 
Unidade Lotérica;
Toda  instalação  elétrica  deve  obedecer  as  normas  técnicas  da  ABNT  (Associação  Brasileira  de  Normas Técnicas) relacionada à 
Instalações  Elétricas  de  Baixa  Tensão, especialmente a NBR 5410. Sendo assim, todos os itens abaixo descritos devem ser seguidos 
rigorosamente.
Para elaboração de projetos deverá ser contratado um profissional registrado no CREA e para execução um eletricista habilitado.
A  responsabilidade  técnica  pelas  instalações  deve  ser  providenciada  pelo  empresário  lotérico,  isentando  a CAIXA ECONÔMICA   
FEDERAL de qualquer obrigação e eventuais penalidades que venham ocorrer devido a acidentes nas instalações.

Configuração Geral

A Unidade  Lotérica deve possuir um quadro de distribuição de energia próprio, devendo ser instalados circuitos independentes para:

 -   Iluminação (dimensionada de acordo com a carga).
 -   Tomadas de uso geral (dimensionadas de acordo com a carga).
 -   Tomadas para os terminais lotéricos.
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LOTÉRICAS

Todos  os  circuitos  deverão  ser  identificados  com  materiais  apropriados.  Cada  circuito elétrico dimensionado para os terminais 
lotéricos deve ser protegido por  disjuntor.

Este circuito pode alimentar até 3 terminais, sendo que cada terminal deve ser alimentado por uma tomada independente.

Deverão ser seguidas as diretrizes das normas NBR 5419/NR10 inclusive quanto a resistência do aterramento.

O quadro de distribuição de energia deve ter também um barramento de neutro.

O Empresário Lotérico deverá instalar dispositivos supressores de surto (DPS) nos quadros de distribuição de energia elétrica. 
Estes  dispositivos  têm  como  função  evitar  que  distúrbios  causados  por  descargas atmosféricas ou outras panes elétricas 
danifiquem os equipamentos instalados na Unidade Lotérica. De uma forma geral, estes fatos não vêm causando problemas aos 
Empresários Lotéricos, no entanto em regiões onde estes ocorram com certa freqüência, a utilização deste dispositivo 
proporcionará mais segurança e confiabilidade ao sistema.

Os DPS deverão ser instalados entre as fases e o terra e entre o neutro e o terra.

Bitola do Fio

Utilizar fio de cobre 2,5 mm quando a distância do quadro de distribuição de energia elétrica e a primeira tomada for de, no máximo, 
50 metros. Se a distância for superior à 50 metros, deve-se usar então um fio 2 de bitola superior (4mm ). O fio terra não poderá ter 
diâmetro menor que os demais fios. Não deve ser utilizado em hipótese alguma fio de alumínio nas instalações.

Recomenda-se, a fim de padronização, a seguinte codificação de cores para a fiação:

 - FASE (F)                    - Vermelho;
 - NEUTRO (N)             - Azul Claro;
 - TERRA (T)                 - Verde ou verde-e-amarelo

PROJETO DE INSTALAÇÕES 
DIRETRIZES
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LOTÉRICAS

 Tipo de Tomada

Deve-se utilizar  tomadas Universal 2P+T, conforme figura abaixo, juntamente com uma caixa de 4" x 2" e um espelho de proteção. 
Deverá ser instalada uma tomada para cada terminal.

 Elétrodutos

Deve-se  utilizar  para  cada  circuito  um  eletroduto  rígido  ou flexível de ½". O  eletroduto deverá estar embutido na parede,  caso  
este  procedimento  não  seja  possível,  o  mesmo  deverá  ser  fixado  por braçadeiras nas paredes. 
Os eletrodutos não devem estar expostos em locais de passagem.
Não  deverá  haver  trechos  contínuos  (sem interposição de caixa) retilíneos de tubulação maiores que 15 m, sendo que, nos trechos 
com curva essa distância deverá ser reduzida para 3 m para cada curva de 90 graus. Caso não possa ser atendida a colocação de caixa 
deve-se aumentar o eletroduto para bitola imediatamente superior (¾") e aumentar o espaçamento entre caixas para 6 m.

Caso seja necessário a execução de emendas nos cabos, estas devem ocorrer somente nas caixas de passagem ou interposição, com 
técnica e materiais apropriados, garantida a condutibilidade dos circuitos.

É necessário também a instalação de um eletroduto de 1"para a passagem do cabo coaxial que interliga a antena ao rádio ou receptor de 
satélite.
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 Braçadeiras 

A tubulação deverá ser fixada à parede por braçadeiras, de metro em metro para eletrodutos rígidos e de 50 cm para eletrodutos 
flexíveis.

 Divisão da instalação

A instalação deve sair do quadro de distribuição de energia de forma segura, com contatos bem fixos e limpos, e fora do alcance de 
terceiros ou possíveis acidentes.

Nas instalações alimentadas com duas ou três fases, as cargas devem ser distribuídas entre as fases de modo a obter-se um equilíbrio 
de corrente.

O terminal deve ser ligado em uma linha de alimentação livre, ou seja, que não compartilhe com equipamentos que gerem sobrecargas, 
ruídos ou oscilações na rede, tais como: elevadores, condicionadores de ar, ventiladores de teto, cafeteiras, motores elétricos em geral, 
rádio, etc... . As instalações elétricas para o Terminal devem ser independentes.

 Queda de Tensão

O local onde o Terminal será instalado deve fornecer uma tensão estável. A queda de tensão entre a origem de uma instalação e qualquer 
ponto de utilização, não deve ser superior a 4% no caso de alimentação por ramal de baixa tensão a partir da rede pública. No caso de 
alimentação própria (subestação/gerador) a tolerância é de 7% medidas em relação ao valor de tensão nominal da instalação (quadro de 
distribuição de energia).

 Proteção Contra Curtos

Usar disjuntores dimensionados para cada grupo de 3 terminais.

A reconfiguração das tomadas deve ser feita conforme apresentado nas figuras a seguir:

 -  Rede de 110 Vca ou 220 Vca (Neutro/Fase)
 -  Rede 220 Vca (Fase/Fase)
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INSTALAÇÃO DE ANTENAS 

INTRODUÇÃO:

A empresa homologada a ser indicada fornece os dados necessários para execução de infra-estrutura necessária para a implantação do 
sistema de comunicação das Unidades LOTÉRICAS CAIXA. A Rede da CAIXA tem por objetivo fazer a comunicação de dados entre a 
Unidade Lotérica e a CAIXA.

A Unidade Lotérica pode ser composta por uma das tecnologias abaixo:

- Terrestre - ADSL/EILD (Operadora).
- VSAT - Transmissão de dados via satélite provido pela Empresa;

Para garantir o funcionamento de casa unidade Lotérica, a Empresa dispõe de um circuito de contingência através de um modem dial 
back up.

Tecnologia 

VSAT

A Estação Remota VSAT é composta basicamente de 2 subsistemas, à saber:

 -  Subsistema Externo:
01 Antena Satélite Banda Ku, Off-set de O 1,20m da Brasilsat;
01 Equipamento Externo (BUC) com ODU GILAT 1 ou 2 WATT BANDA KU dependendo da localidade, com LNB BD-KU DRO FAIXA 
11.7-12.2 GHZ GILAT, instalados na antena:

- Subsistema Interno:
- 01 Equipamento Interno Modem satélite GILAT SKYEDGE PRO ou IP.
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Para   a   conexão   do  sistema  externo  com  o  interno  serão  utilizados  dois  cabos  coaxiais  75ohms  (RGC6  para 
comprimentos menores  de  60m,  RGC  11 para  c omprimentos entre 60m e 140m), fornecido pela Empresa.
Deverá  ser  observado  o  comprimento  máximo e mínimo de cada tipo de cabo coaxial conforme recomendações  fornecidas  pela 
Empresa durante a execução do projeto. Deve-se priorizar a utilização de cabo RGC6. Caso a distância não permita a utilização do 
mesmo, a Empresa deverá ser comunicada imediatamente.

Acesso Terrestre

Para  acesso  terrestre  com  a  finalidade  de  transmissão  de  dados,  contamos  com  uma parceria junto a algumas operadoras.

Seguem as composições de link com acesso terrestre:

ADSL - Equipamento Modem Router CISCO ou 3COM, dependendo da disponibilidade de cada operadora.
EILD - Equipamento modem terrestre, esse sempre será de responsabilidade da operadora.

Link de contingência

Este  link  da  suporte  a  qualquer  problema  ocorrido  com  o  link  principal  até  que  o  mesmo seja restabelecido.
Este  se  da  pela  conexão  de  um  VOICE/FAX  MODEM  EXTERNO  56K V.90 TFM-560X  e  uma  linha telefônica que é 
contratada pela Empresa.

Obras civis

Esses  dados  são  fornecidos para padronização do acesso aos sistemas de comunicação terrestre, satélite, energia e sistema de 
proteção.

VSAT

Base da Antena

Os  dados  e  desenhos  apresentados  no  contem informações forncecidas pelos fabricantes das antenas, à partir dos quais 
devem ser elaborados os projetos civis/executivos das bases, se aplicáveis, responsabilidade da Empresa.
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A  execução  da  infra-estrutura  da Base da Antena Satélite depende do tipo de antena a ser utilizada na estação e da solução a ser 
adotada.  Deve-se consultar o fabricante.

A base da antena de 1,2 m deverão atender às seguintes especificações:

A) A base ou superfície de instalação deverá estar nivelada em 1 mm;

B) A resistência mínima do concreto (FCK), se aplicável, deverá ser de 150 Kg/cm²;

C) Próximo  à  base  deverá  estar  disponível  um  cabo  de  cobre de 10 mm², conectado à malha/haste de terra à ser  fornecida, 
para aterrar a estrutura da antena com conector tipo olhal;

D) As  antenas  necessitam  de  uma  área   mínima  de  operação  de  1,5 x 1,5 m  que suporte o esforço causado pela antena, 
devido ao seu peso e ao efeito do vento.

E) A antena não deverá sofrer perturbações químicas, mecânicas ou elétricas devido a outras instalações.

F) É  importante  assegurar  que  a  fixação  da  antena  e  dos  eletrodutos  não  prejudiquem  a   impermeabilização existente, no 
caso das bases instaladas em lajes ou paredes.

Antena BrasilSat  Ø 1,20m 

A  antena é fornecida pela Empresa com uma base tipo “Roof and Wall Mount” para montagens em paredes e lajes, podendo ser 
instaladas também em solo.
Deve ser tomado o devido cuidado para que a base da antena não interfira na impermeabilização existente da laje.

Caso seja necessário, os parafusos de fixação da estrutura poderão traspassar a parede. Portanto, a estrutura deve ser posicionada  
de  modo  que  cause  o  menos  impacto  possível,  no  lado  oposto  da  parede,  no  que diz respeito à estética,  acabamento  e  
estrutura.  A  Antena  deverá  ser  instalada  sempre à uma altura mínima o suficiente para a liberação  da  visada  ao satélite, 
levando em consideração a facilidade de acesso para instalação e manutenção. Este suporte  proporciona  um  range  em  azimute  
de  +/- 85°, entretanto deve ser observado a obstrução à abertura do lóbulo principal da antena (+/. 5º).
.
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Outras  necessidades/soluções podem ser necessárias, entretanto devem ser estudadas e aprovadas previamen-te a fim de se 
avaliar a viabilidade e segurança para execução das mesmas, esse deve ser estudado em conjunto entre a Empresa e a CAIXA.

Eletrodutos e Caixas de Passagem

Para  a  interligação  dos  equipamentos  internos  com  a   base da antena, a Empresa deverá utilizar 1 eletroduto para a passagem 
dos cabos coaxiais IFL.

O  eletroduto  utilizado  para  a  passagem  do  cabo  coaxial  será  de  PVC  de  1”  de diâmetro, no mínimo, e seu 
encaminhamento   deverá  ser  efetuado  de  modo  o máximo aproveitamento da infra-estrutura existente, bem como a minimização 
da distância entre a VSAT e a antena.

A   Empresa  deverá  fornecer  um  arame  guia  (com 1,5m de folga),  para  a  passagem  posterior dos cabos pela equipe de 
instalação da Empresas dentro desta tubulação de Ø 1”.

Este  eletroduto  só  deverá  ser  utilizado  para passagem dos cabos de sinal entre o rack da Empresa  e a base da antena,   que   
será   realizada   pela   equipe   de   instalação  da  Empresa,  não  sendo  permitida  apassagem  de nenhum outro cabo, com 
qualquer finalidade, por esta tubulação.

O  eletroduto  deverá  ser fixada em toda sua extensão por abraçadeiras, evitando seccionamentos nas junções e curvas.  Nos  
trechos  onde  o  percurso  ficar  sobre  forro,  a  utilização do PVC poderá ser descartada, desde que a  instalação  dos  cabos  
coaxiais  não  apresentem  nenhum  risco  à  estética  do  local  nem  fiquem expostos à intempéries.

Acesso terrestre e linha de contingência

Para  a  interligação  dos  equipamentos  internos  (operadora)  com  o  DG  ou  PTR  do  prédio  para interligação do  cabo  de  
acesso da operadora, a Empresa deverá utilizar 1 eletroduto ou eletrocalha para a passagem do cabo de pares (mínimo 4 pares), 
considerando a estética interna da Unidade Lotérica.

Esse  cabo deverá ser testado após a instalação para garantir que não haja nenhum dano que possa causar ruído / interferência no 
circuito principal e na linha e contingência.
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Energia

O sistema será alimentado preferencialmente por energia CA Estabilizada para se garantir um bom nível de confiabilidade e 
disponibilidade, que deve ser fornecido p ela Unidade Lotérica CAIXA.

Os equipamentos internos deverão ser mantidos constantemente ligados evitando-se de desligá-los à noite ou aos finais de semana e  
feriados, caso o Empresário Lotérico desligue o sistema, poderá responder pelos possíveis danos causados.

A energia a ser fornecida pela Unidade Lotérica Caixa deverá possuir as seguintes características:

A) Os  equipamentos  internos  possuem  fonte  de  alimentação  com  seletor automático de tensão bivoltagem (90~240Vac). A tensão 
nominal deverá ser de 115Vac + 6% e -10% (105Vac à 122Vac) ou 220Vac +/-5% (209Vac à 231Vac);
B) A  Caixa  deve  observar para que a Tensão Neutro-Terra (Vnt) não seja superior à 2Vac, sob o risco de danificar o equipamento, cujo 
o mesmo acarretará o desligamento da Unidade Lotérica;
C) A frequencia deverá ser de 60HZ;
D) A variação máxima admitida será de +/-5% (por curto período de tempo);
E) O consumo total do sistema da UL é de 300VA aproximadamente;
F) A Empresa deverá disponibilizar 1 ponto de alimentação para o equipamento de transmissão de dados. As tomadas deverão possuir   
1 polo, neutro e terra eletrônico (tipo NEMA 5-15) da Primelétrica 8005, Pial 543-23, Strahl 112 ou Steck S-1651 (250V, 15A) e deverá 
estar localizadas à 50cm, no máximo, do equipamento.
G) Tanto para tomada da Unidade Lotérica quanto para a tomada da Empresa, deverá ser utilizada nas instalações elétricas, cabo   
singelo flexível de cobre com capa de 2,5 mm quando a distância do quadro de distribuição de energia elétrica e a primeira tomada 
forem no máximo 50 metros. Se a distância for superior à 50 metros, deve-se usar então um cabo de bitola superior (4mm). 

H) Recomenda-se a VICOM, a fim de padronização, a seguinte codificação de cores para os cabos;

FASE                           (F)  VERMELHO
NEUTRO                     (N)  AZUL CLARO
TERRA LÓGICO         (T)  VERDE

- Rede de 110 Vac (Neutro/Fase)
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I) A Empresa deverá utilizar tomadas que atendam as normas, juntamente com uma caixa de 4” x2” e um espelho de proteção.
J) O  disjuntor  responsável  pelo  circuito  de   alimentação da tomada descrita nos item (e), deverá estar devidamente identificado.
O circuito elétrico dimensionado para os equipamentos de telecomunicações deve ser protegido por um disjuntor de 15A (110Vca) 
ou 10A (220 Vca), fornecido pela Empresa.
K) Para a instalação elétrica nas Unidades Lotéricas (CAIXA) será necessário  observar  o  local  em  que  as instalações serão 
executadas.
A instalação pode ocorrer num local com infra-estrutura elétrica já existente, como por  exemplo, um Shopping Center, caso 
contrário, é necessário que o Empresário lotérico (CAIXA) solicite à concessionária de energia elétrica o fornecimento de energia 
elétrica.
Em ambos os casos, a Unidade Lotérica (CAIXA) deverá  possuir  um  quadro  de  distribuição  de  energia elétrica próprio, devendo 
ser instalados circuitos independentes para:

- Iluminação (dimensionado de acordo com a carga);
- Tomadas de uso geral (dimensionamento de acordo com a carga);
- Tomadas para os terminais lotéricos;
- Tomadas para os equipamentos de telecomunicações.

DISJUNTOR PARA ILUMINAÇÃO
DISJUNTOR PARA TOMADAS DE USO GERAL
DISJUNTOR PARA OS TFL
DISJUNTOR PARA TELECOMUNICAÇÕES

L) O No Break fornecido pela Empresa, deverá estar devidamente aterrado à mesma malha  de  terra  dos equipamentos.
OBS.:  A  instalação  do  circuito elétrico deve ser derivado do quadro de distribuição de energia de forma segura, com contatos bem 
fixos e limpos, e fora do alcance de terceiros.
Nas instalações alimentadas com duas ou mais fases, as cargas devem ser distribuídas entre as fases de modo a obter-se um 
equilíbrio de consumo.
Os equipamentos de dados da Empresa, devem ser ligados em uma linha de alimentação livre, ou seja,  que  não compartilhe com 
equipamentos que gerem sobrecargas, ruídos ou  oscilações  na  rede,  tais  como: elevadores, condicionadores de ar, ventiladores 
de teto,  cafeteiras,  motores  elétricos  em  geral,  rádio comercial, etc...., ou seja, as instalações elétricas para  esses 
equipamentos devem ser independentes.

PROJETO DE INSTALAÇÕES 
DIRETRIZES

117



NOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

Aterramento

Deverá  ser  instalada  pela  Unidade   Lotérica  (CAIXA),  onde  não  houver  malha  de  terra  existente, 1 haste de aterramento     Ø  
5/8”  x  2400mm  da  qual ser derivado um ponto para aterramento da base da antena através de cabo de cobre de 10mm²  e 
conector tipo olhal.

Caso  não  haja  aterramento no interior da sala de equipamentos, deverá ser derivado, desta mesma haste ou da base  da  antena,  
um  outro  cabo  de  cobre  isolado  verde  de  6mm²  para  aterramento  da(s)  tomada(s)  do(s) equipamento(s) interno(s).

Caso  na  localidade  já exista uma malha de aterramento, esta deverá ser interligada á malha a ser instalada a fim de diminuir uma 
diferença de potencial entre dois pontos de energia.

O NÃO CUMPRIMENTO DESSE ITEM, PODERÁ CAUSAR O DESLIGAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA EMPRESA.

Condições Térmicas

Recomenda-se  à  Unidade  Lotérica  (CAIXA)  que  a  temperatura dentro do ambiente de instalação dos equipamentos seja 
mantida em 22 graus centígrados, com uma variação de 5º a 40ºC por curtos períodos de tempo.
A umidade relativa deve ser mantida em 55% podendo variar de 20 a 80% (sem condensação).

Acesso à Antena

A Unidade Lotérica (CAIXA) que abrigará os equipamentos, será responsável  por  garantir,  o  acesso  seguro  e  a segurança da 
antena dos equipamentos, instalados na mesma, bem como dos  equipamentos  internos.  Deverá ser   informado   à  Empresa 
(através de telefone  à  ser  informado  após  a  instalação)  qualquer  alteração  que venha ocorrer após a instalação do sistema.

Armazenamento e Transporte de Material

Os   equipamentos,   quando   entregues   pela  Empresa    na   Unidade   Lotérica  (CAIXA),  deverão  permanecer armazenados no  
endereço  de instalação da estação e em um local com cobertura e protegido contra umidade, até a instalação dos mesmos.
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Autorização para instalação de equipamentos

O Empresário Lotérico deverá acompanhar todo o processo de implantação do sistema, assinando o documento de aceitação final.

Interfaces

Estará  sendo  disponibiizado  pela  Empresa  um porta 10 base-T (LAN Port) na traseira do modem satélite nesse caso  podendo  
variar  de  1  a  4  portas  Ethernet  e no caso de acesso terrestre estaremos instalando Switches 8 portas. A  conexão  desses  com  os  
TFL’s  deverá ser de responsabilidade dos equipamentos da ponta através de path  cord  com  pinagem  direta  Cat  5E,  obedecendo  o  
comprimento  de  1,0m  partindo da tomada que será instalada próxima à cada TFL.

As  interligações  contempladas  no  parágrafo  anterior  deverão  ser  realizadas  pelo  estabelecimento  local.   A Empresa  estará   
deixando  o   sistema  ligado,  testado  e  operacional,  com  os  line- cords  prontos  para  serem instalados nos TFL’S.

Instalações de Climatização

A  solução  para   o   sistema   de  climatização  deverá  atender  a  todas  as  áreas  de  trabalho  de  permanência prolongada,  
proporcionando  conforto térmico, pelas seguintes razões:

- A  exposição ocupacional ao calor ou frio intenso comprometem a saúde, o conforto e  a eficiência do trabalhador;
- Segundo  a  NR - 17,  são  recomendadas  as  seguintes condições de conforto térmico:
     índice  de  temperatura  efetiva  do ar entre 20 a 23º, ressaltando que esta temperatura não é medida no termômetro e, sim, 
         resultante de gráfico contendo a temperatura de bulbo seco (termômetro), umidade relativa e velocidade do ar;
         velocidade do ar não superior a 0,25 m/s;
         umidade relativa do ar não inferior a 40% e superior a 65%.
- Os valores acima estão em conformidade com a norma técnica vigente da ABNT NBR 60745-1:2009.
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Tipos de Climatização

Ar condicionado

A  solução  para  o  sistema de ar condicionado deverá atender a todas as áreas de trabalho de permanência prolongada, 
proporcionando conforto térmico;
Os  dutos  deverão  ser  preferencialmente de embutir, tipo convencional/ retangular, isolado termicamente, ou, de acordo com o tipo 
de forro utilizado;
Nos casos de dutos aparentes, utilizar o tipo OVAL, com acabamento na cor branca;

No caso de utilização de aparelhos de janela, deverá ser atendida a seguinte relação:

 01 (um) aparelho de 10.000 BTU/h, para cada 16 m² ;
 01 (um) aparelho de 12.000 BTU/h, para cada 20 m² ;
 01 (um) aparelho de 18.000 BTU/h, para cada 30 m² .
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Características Gerais

Para  a  segurança  das  Unidades Lotéricas, deverão ser instalados os seguintes sistemas de segurança obrigatórios:

      Sistema de captura e gravação de imagens em modo analógico ou digital - CFTV;
      Sistema de alarme contra intrusão;
      Sistemas de espelhos que permita a visualização, pelos empregados, de pontos cegos;
      Cofre-forte  boca-de-lobo  com  chave  em  poder  de   uma  pessoa  e o segredo em poder de outra pessoa, em local não visível   
      ao público;

Em   complemento   aos   sistemas   acima,   recomenda-se   que  os   sistemas  de  CFTV  e  alarme sejam monitorados à distância 
por empresa especializada.

Os  serviços  de  contratação  e  instalação  dos  equipamentos  de  segurança  deverão ser executados porempresa  especializada, 
registrada na junta comercial e averiguada junto ao PROCON e demais órgãosde controle quanto à idoneidade da empresa.

Por  entendermosque os melhores resultados  quanto  à  segurança  da Unidade Lotérica - UL serão alcançados  com  a associação 
dos  recursos  acima  e  procedimentos,  recomendamos  a  participação  do  proprietário  e  empregados  em  cursos e palestras de 
segurança oferecidos por empresas especializadas e órgãos de segurança pública.

Todas  as unidades  deverão  manter  em  local  visível  ao  público em geral informações de que a UL possui  sistema de segurança 
instalado, conforme o caso, destacando que o cofre somente pode ser aberto pela empresa de segurança.

Cofre Forte boca-de-lobo

Compartimento em aço,  com chave e segredo, abertura frontal ou superior para inserção de cédulas ou envelopes (boca-de-lobo) e 
que só permita a retirada dos objetos pela porta-forte.”
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Para  as  Unidades  que  o  empresário  julgar necessárias medidas adicionais de segurança, relacionamos, a seguir, alguns pontos 
básicos que podem ser reforçados com esse objetivo:

PORTAS INTERNAS:

- Instalação de molas para o retorno das portas internas;
- Troca  da  fechadura  de  forma  a  permitir  travamento  da maçaneta externa e criar para todas as portas sistema  de  controle  do    
acionamento  interno,  eletricamente,à distância (Sistema Push Botton paradestravamento das portas);
- Instalações  de  sistemas  de  dois  ferrolhos verticais maciços internos nas portas, sendo um a 30cm do chão  e  outro  a 30cm da 
  fechadura, com batente tipo cantoneira afixado ao tubo e com 10 a 15mm de  aba  e  4mm  de  espessura  com  a  finalidade  
   de impedir que o assaltante veja até onde chega o ferrolho; a fixação dessa cantoneira deverá ser com furos de 30 em 30cm;

SISTEMA DE CFTV:

- O  equipamento  de  captura  e  gravação  de  imagens  deverá  ficar em ambiente reservado em mobiliário específico  e  trancado  
  à chave. Nas UL que adotarem equipamentos de baixa manutenção, as chaves deverão ser guardadas fora da loja.
 
Fechamento Superior:

-Utiliza divisórias complementares para fechamento em veneziana ou aglomerado no caso de refrigeração interna de loja
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                                                                         Cozinha - exemplo
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CAPACHO

Características Gerais:

No  lado  interno  do  acesso  à  Unidade,  deverá  ser  previsto  um  capacho  de  fibra sintética referência Nomad da 3M, linha extra 
resistente  (ou equivalente) ou capacho para médio tráfego, na cor cinza claro, com formato retangular, na largura do vão de acesso, 
contendo borda com 06 cm de largura na cor cinza grafite.
A  opção  pelo  capacho  de  linha  extra  resistente  ou  para  médio  tráfego,  ficará a cargo do projetista, em função da folga / altura 
existente entre a porta de acesso e o piso da unidade.

Em hipótese alguma deverá ser usada a marca LOTERIAS no capacho.

COPAS, COZINHAS E REFEITÓRIOS

As áreas funcionais de copa, cozinha e refeitórios junto as rotas acessíveis.
Os   equipamentos  e  mobiliário  serão  instalados  de  forma  a  permitir  o  uso  autônomo   e  seguro  a  pessoas  com  deficiência 
física u  mobilidade reduzida, garantindo área livre para manobra de 360° e áreas de aproximação de pessoas em cadeira de rodas.
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O tampo da pia terá altura máxima de 0,85m, sendo no mínimo 0,73m livre.
Os  equipamentos  fixados  na  parede  tais  como  filtro  de água, microondas, armários terão altura de 1,20m do piso.
A porta terá mínimo de 0,80m de vão livre.

Louças
Cuba em louça na cor branca, ou em aço inox.

Metais
Metais deverão ter acabamento cromado.

Bancadas e Armários
Bancadas deverão ser de granito cinza médio ou mármore branco;
Armários  em  aglomerado  revestido externamente em laminado melamínico texturizado na cor branca e internamente em laminado 
brilhante na cor branca;
Os  armários  previstos  sob  as bancadas deverão ser elevados do piso aproximadamente 0,10m;
Os armários previstos sobre as bancadas deverão ser elevados aproximadamente 0,60m das mesmas.

BEBEDOURO

Será instalado bebedouro que atende as normas de acessibilidade junto a rota acessível.   A altura de instalação será de no máximo 
90cm do piso e terá, no mínimo 0,73m livre na parte inferior.
Estarão localizados de modo a permitir aproximação frontal ou lateral, conforme tipo de acionamento do bebedouro.
Os  copos  descartáveis  e  acionamentos  do bebedouro estarão instalados a uma altura entre 0,80m e 1,20m do piso.
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DIVISÓRIA

Características Gerais

Os espaços destinados às atividades internas não devem ser visualizados pelo cliente.
Quando  há  a  necessidade  da  criação  de  espaço  destinado para estas atividades, sem a construção de paredes em alvenaria, a 
delimitação deverá ser executada por meio de painéis divisórios piso-teto ou dry wall;
Ao  ser  planejada a instalação destes painéis, deverá ser observada a área destinada ao público, devendo  este  espaço  possuir  a  
forma  mais  regular  possível  a  fim de proporcionar ao cliente uma maiorcompreensão e leitura do espaço;
As divisórias  piso-teto  deverão possuir altura variável, conforme pé-direito, com as seguintes especificações:

Opções de Acabamento

Divisória em miolo colméia, espessura 35 mm, painéis  de  dupla  face,  modulação  eixo  a  eixo  de 1220 mm,  requadro  em chapa 
isolante de fibras e madeira, revestimento em chapa de madeira prensada com  3  mm de espessura com acabamento em laminado 
melamínico texturizado de baixa pressão prensado a quente na chapa, tornando-se um só corpo;

Cores: branca, cinza polar.

As portas deverão possuir as mesmas características dos  painéis,  exceto  no  requadro de madeira maciço submetido a tratamento 
antifungos e termitas na serraria;

Estrutura  em  perfis  de  a l umínio anodizado cor natural fosqueado, podendo os montantes / travessas e rodapés serem duplos ou 
simples, de acordo com o padrão a ser instalado;

As  ferragens  deverão ser em alumínio ou cromadas, com fechadura tipo tubular, chave central e trava de segurança.
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PADRONIZAÇÃO
ACABAMENTOSTabela de Revestimentos das Unidades Lotéricas (Loja)

Paredes

indicações

Unidades Lotéricas localizadas em
shoppings, centros comerciais e
demais condomínios que
possuem acabamento alto padrão

indicações

Unidades Lotéricas de rua
situadas em regiões comerciais
cujas edificações dos arredores
possuam acabamento médio
padrão

indicações

Unidades Lotéricas de rua
situadas em bairros e regiões de
comércio popular, sem que haja
necessariamente edificações dos
arredores

1
Placa de vidro 4mm com
dimensão 10x10cm cor Gray (ref.
Colortil Crystal Maxi EH-39)

Revestimento em quartzo Fulget
na cor mescla cinza(ref.Grani
Torre, Fulget Natural cód.N-06)

Pastilha cerâmica 7,5x7,5cm cor
Cinza (ref.Pastilhart mod. Brink
cor Fada)

2
Pastilha de vidro 2,5x2,5cm  cristal
incolor (ref. Colorstil cod. CM-80)

Revestimento em placas de
Alumínio Composto (ACM) na cor
cinza(ref. Projeto Alumínio, mod.
PRO134,  cor Smoke Silver)

Revestimento em fórmica na cor
Cinza (ref. Formica Formiwall, cor
F272 Metalic, acabamento
Texturizado)

Pisos

Forro

1
Porcelanato Portobelo Linha City
tam. 60x60cm , cor CementNat

Piso vinílico para Alto Tráfego (ref.
Ace Symbioz, cor Gray Stone, cod.
6009)

Piso Cerâmico para Alto Tráfego
Incesa 46x46cm

2
Piso vinílico Pavifloor linha
Prismaplus da Fademac modelo
Mist espessura 3,2mm

Piso vinílico Paviflex Dinamic da
Fademac modelo Stratus,
espessura 2,0mm

opçãoA opçãoB opçãoC

Obs. Todos os revestimentos indicados serão propostos para cobrir meia parede a altura de 1,20m. Acima do revestimento escolhido deverá ser aplicada pintura com
tinta acrílica na cor Branco Gelo. Na transição dos dois materiais deverá ser utilizado baguete de Granito Cinza Corumbá ou Andorinha dependendo de qual for a
opção escolhida (A, B ou C).

opçãoA

opçãoA

opçãoB

opçãoB

opçãoC

opçãoC

Forro em gesso com revestimento 

  branca com luminária embutidas

1
Laje com revestimento em massa 
acrílica e pintura na cor branca  em massa acrílica e pintura na cor

2

com luminárias de sobrepor. 

Forro em gesso com revestimento 

  branca com luminária embutidas
em massa acrílica e pintura na cor

Forro  modular  125   x  62,5cm,
acústico  com  luminária  de
 embutir

1

Forro  modular  125   x  62,5cm,
acústico  com  luminária  de
 embutir

Obs.:Os rodapés deverão ser no padrão 

do material escolhido para o piso.
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CADEIRAS

Cadeira Giratória com Espaldar Baixo com Apoio de Braço

Cadeira destinada a mesa de atendimento da área de relacionamento.

Especificações:

   Assento

- Em  madeira  compensada  ou  moldada  anatomicamente a quente com capa de polipropileno, poliestireno ou resina de poliester 
  com fibra de vidro.
- Fixação  do  assento  à base da cadeira por parafusos e porcas, com garras cravadas na madeira compensada.
- Almofada do assento em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente. Não deve haver saliências nem contornos.
- Densidade da almofada de 50 a 60 kg/m .
- Espessura da almofada de 35mm a 45 mm.
- Bordas do assento com perfil em PVC
- Raio de curvatura da borda frontal de 45 a 55mm.
- Assento com largura mínima de 450mm e profundidade média de 420mm.
- Mecanismo de regulagem de altura variando de 410mm a 510mm.
- O plano do assento poderá ter pequena inclinação em relação ao encosto na sua posição vertical, com mínimo de 2º e  máximo  
  de 5º.
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Encosto

- Estrutura do encosto em madeira compensada moldada anatomicamente.
- A estrutura deverá possuir um contra encosto em polipropileno, poliestireno ou em resina de poliéster com fibra de vidro.
- Deverá possuir bordas com perfil em PVC.
- Almofada do encosto em espuma de poliuretano injetada, moldada anatomicamente a quente.
- Não deve haver saliências nem contornos.
- Densidade da almofada de 50 a 60 kg/m .
- Espessura da almofada de 25mm a 35 mm.
- Raio de curvatura do encosto mínimo de 400mm.
- Encosto deverá ter pequena flexibilidade de movimento.
- Largura mínima 380mm e altura mínima de 240mm.
- O  dispositivo  de regulagem  de altura do encosto em relação ao assento terá, na sua posição máxima, a distância mínima de 6cm 
  entre as duas peças.
- Regulagem de altura com acionamento na lateral ou atrás.

Mecanismo de Regulagem

- Mecanismo com pistões a gás (hidro pneumático).
- Dispositivo para regulagem milimétrica de altura do assento.
- Ângulo formado pelos planos do encosto e do assento regulável de 90º a 110º.
- Dispositivo para regulagem de inclinação do encosto simultâneo ao assento em 05 posições.
- Mecanismo  de  regulagem  deinclinaçào do assento/encosto deverá ser sincronizado, com travamento multiponto até o máximo de 
  110º.

Braços

- Braços reguláveis em espuma de poliuretano injetado com estrutura de aço.
- Altura mínima em relação ao assento entre 200 a 250mm.
- Distância interna mínima entre os apoios de 450mm e máxima de 560mm.
- Recuo mínimo do apoio com relação a parte frontal do assento de 100mm.
- Comprimento mínimo de 210mm e largura mínima de 60mm.
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Alavancas
- Todas as alavancas deverão ser de manuseio fácil.

Base Giratória com 05 pés
- Base  em  nylon  com  fibra  de  vidro  na  cor  Preto  ou  em  aço estampado, pintado em epoxi-pó com capa protetora em nylon ou 
  polipropileno, na cor Preta.
- Tubo central com mola amortecedora macia para evitar impactos bruscos na base da coluna.
- União entre pés e tubos por solda.
- Rolamento   de   esferas  de  aço,  para  permitir  o  movimento  giratório,  com  duas  buchas  sinterizadas,  auto-lubrificantes,  que 
  evitam surgimento de ruídos.
- Proteção total para todos os mecanismos por blindagem telescópica em polipropileno.
- As  cadeiras  deverão  ter  cinco  rodízios  esféricos,  duplos  com  duplo  giro  com  pinos de aço no encaixedas patas. Carcaças  e  
  roldanas  de  nylon  injetado.  Buchas de nylon auto-lubrificantes entre a carcaça e o eixo vertical.

Componentes Metálicos
- Todos os componentes metálicos deverão ser tratados por banho de desengraxamento, decapageme fosfatização.
- Todos  os  componentes  metálicos  terão  pintura  epóxi-pó  aplicada  pelo  processo  de deposição eletrostática com secagem em 
  estufa na cor Preta.

Revestimento / Cores
- Toda  estrutura  deverá  possuir  acabamento  na  cor Preta. 
- Todos  os  componentes  em  nylon,  polipropileno,  poliestireno, poliuretano, resina  de poliéster com fibra de vidro e PVC, deverão 
  ser na cor Preta.
- O revestimento do assento e do encosto deve ser em tecido preto com as seguintes características::
  Composição:                                100% Lã
  Peso por metro linear:                  525g/ml
  Pilling:                                           0
  Largura:                                        1,40m
  Cor - referência Pantone Process Black M
  Desenho da Trama - Tipo PANAMÀ 3x3;
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Cor:                                                   Referência Pantone Process Black M
Desenho da Trama:                          Tipo Panamá (3 x 3)
O tecido deverá ser tratado com produto de elevado desempenho contra água, óleo e manchas tipo TEFLON ou equivalente.

OBS: Poderão ser utilizados outros tipos de tecido desde que a cor especificada seja mantida.

Poltrona fixa com espaldar médio (revestimento em lã)

Cadeira destinada ao atendimento no Balcão de Captação de Apostas acessível.
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Especificações:

Assento e encosto

- Assento  e  encosto  devem ser em forma de concha bipartida, interligados por meio de chapa 3/16" (4,76mm).
- O assento deve terlargura de 500 mm e profundidade de 450 mm, e  a  altura da superfície superior do assento até o piso deve ser 
  entre 420 mm a 440 mm.
- O  encosto  deve  ter  largura  de  500  mm e altura de 460 mm, com raio de curvatura do encosto de 550 mm.
- A parte interna do  assento  e  encosto  deve  ser  em  madeira compensada multilâminas, moldada anatomicamente aquente, com 
  espessura de 10 mm.
- O  assento  e  encosto  devem  ser  fixados  à  estrutura  de travamento por parafusos e buchas metálicas com garras cravadas na 
  madeira compensada.
- A madeira compensada da parte posterior do encosto terá revestimento em espuma de poliuretano de espessura mínima de 5 mm, 
  com acabamento no mesmo tecido específico para o encosto.
- As almofadas deverão ser em espuma de poliuretano injetado flexível, isento de CFC, de alta resistência, autoextinguível, moldada 
  anatomicamente, sem saliências e ondulações com densidade da almofada é de 30 a 50kg/m³.

Estrutura e braços

- A sustentação do assento e encosto deve ser  por  meio de estrutura única vazada, executada em perfil  de  aço  em  seção tubular 
  ovalada, curvado pneumaticamente, formando 02 conjuntos trapezoidais, distanciadas entre si em 520 mm.
- O perfil tubular ovalado da estrutura deverá ter seção 30 mm por 16 mm, em chapa # 14 (1,90mm).
- O travamento dos conjuntos trapezoidais deve ser  executado  por  duas  barras em perfil aço em seção tubular ovalada de 30 mm 
  por 16 mm e unidas a estes por meio de solda.
- Os conjuntos trapezoidais devem ter largura superior  de  380 mm e largura inferior de 560 mm e altura de 640 mm sem considerar 
  o apoio-braço.
- Os pés deverão ter sapatas deslizadoras em nylon com 10 mm de altura.
- Os conjuntos trapezoidais deverão ter apóio braços  em  poliuretano  injetado  na  COR  Preta com as seguintes dimensões: 
  300 mm X 50 mm.
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Componentes metálicos

- Todos  os  componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização.
- Em   todos   os   componentes   metálicos   deve   ser  aplicada  pintura  epoxi-pó  pelo  processo  de  deposição  eletrostática  com    
  polimerização em estufa.
- Deverá  ser  instalada  na  peça  em  local  visível  etiqueta  metálica  indelével  fixada  por  rebite  com  o  nome  do fornecedor e a 
  data de fornecimento do mesmo (mês e ano).

Revestimentos e cores

- Toda  a  estrutura  e componentes metálicos devem possuir acabamento texturizado na cor preta  referência Pantone Process 
Black M.
- Todos  os  componentes  em  nylon,  polipropileno,  poliestireno,  poliéster  e  PVC  devem  ser  na mesma tonalidade  da  estrutura  
  deverão  ser  injetados na cor preta, não se admitindo componentes pintados.
- O revestimento do assento e do encosto deve ser em tecido preto com as seguintes características:
   Composição - 100% Lã;
   Peso por metro linear - 525 g/ml;
   Pilling - 0;
   Largura - 1,40 metros;
   Cor - referência Pantone Process Black M;
   Desenho da Trama - Tipo PANAMÀ 3x3;

- O  tecido  deve  ser tratado com produto de elevado desempenho contra água, óleo e manchas, tipo TEFLON ou equivalente.
- O tecido não deve conter costuras aparentes.
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0,
40

1M

Ø 1,50M

MÍNIMO:
80 CM

ÁREA MÍNIMA
DE CIRCULAÇÃO 
ENTRE CADEIRAS

PREVER FAIXA
CONTRASTANTE EM 
DESNÍVEIS SUPERIORES 
A 1,5 CM

PARA CÁLCULO DIMENSIONAL DA 
RAMPA CONSULTAR NBR 9050

PREVER PISO ANTI"DERRAPANTE

RAMPA DE ACESSO PARA CADEIRANTES

ÁREA DE
MANOBRA

PARA CADEIRA 
DE RODAS

PADRONIZAÇÃO
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P

e

Bocel

> 1,5cm

Pe

Quina 
> 1,5cm

e= altura do degrau = espelho
P= largura do degrau = piso

ACESSIBILIDADE

ESCADAS

Os   degraus   e   escadas   fixas   localizadas  em  rotas  acessíveis  devem  estar  sempre  associadas  à  rampa  ou  equipamento 
eletromecânico  de  transporte  vertical  (plataformas  ou  elevadores)  e  adaptados  ao  uso  de  deficientes  visuais e pessoas com 
mobilidade reduzida.

Recomenda-se que as escadas que compoem a rota acessível coincidam com as escadas da rota de fuga.

Características Gerais

As escadas poderão ser em alvenaria ou metálicas.

Os degraus e escadas fixas que compõem rota acessível não devem possuir espelhos vazados.

Caso  seja  utilizada  a  opção  de  bocel  ou  espelho  inclinado  na construção  de  novas  escadas  ou  na  adaptação  de  escadas 
com esses elementos a projeção da aresta do piso superior poderá avançar no máximo 1,5 cm sobre o piso inferior.

Dimensionamento de degraus isolados

A dimensão do espelho  de  degraus isolados deve ser inferior a 18 cm e superior a 16 cm. Não serão  aceitos  nas  rotas acessíveis 
espelhos  com  dimensões  entre  1,5cm  e  15cm,  os  quais  deverão  ser  retirados  ou  substituídos  por  rampas  nas  edificações 
existentes.
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ACESSIBILIDADE
Sinalização visual de degraus

Todo  degrau  ou  escada  deve  ter sinalização  visual na borda do piso, na cor azul, medindo 2,5cm de largura e 20cm de extensão, 
não podendo ultrapassar lateralmente a projeção dos corrimãos.

Opções de Revestimento

Nos  casos  da  existência  de  escadas  de  alvenaria  os  degraus  deverão ser tratados da mesma forma do piso podendo prever a 
instalação de piso ou fita antiderrapante;

Nos  casos  da  existência  de  escadas  metálicas, prever acabamento em pintura com esmalte sintético semibrilho,na  cor  cinza  H  
165  -  Sistema  Selfcolor  SUVINIL podendo prever a instalação fita antiderrapante.
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Dimensionamento da Rampa

ACESSIBILIDADE
RAMPA

Dimensionamento e características gerais

A inclinação das rampas deve ser calculada segundo a seguinte equação:
                                                                                        i=inclinação;
                                          i = h x 100                             h=altura do desnível;
                                                 C                                    C= comprimento da projeção horizontal da rampa
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Nas  edificações  novas  e  reformas  de  edifícios  existentes, os limites de inclinação devem atender as tabelas abaixo:

Para  inclinação  entre  6,25  e  8,33%  obrigatoriamente  devem  ser  previstas  áreas  de  descanso  nos patamares, a cada 50m de 
percurso.

Exemplo: 

Em uma Unidade da CAIXA, o piso  do pavimento térreo situa-se a 0,60m acima do nível do passeio público. Para dimensionamento 
da rampa teremos:

                           8,33 (inclinação máxima) = 0,60  (altura  do  desnível)  x  100      =   60 = C = 7,20m
                                                                         C (comprimento da proj. horizontal)       C

Portanto, o comprimento da rampa será de 7,20m.
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Em reformas de edificações existentes, quando esgotadas as possibilidades de solução que atenda integralmente a  tabela  anterior,  
podem ser utilizadas inclinações superiores a 8,33% (1:12) até 12,5% (1:8), conforme tabela abaixo.

Exemplo:  Em  uma  Unidade  da  CAIXA,  o piso do Atendimento está a 18cm acima da área de acesso. 
Se não houver espaço para o desenvolvimento de uma rampa de 8,33% de inclinação, esta poderá ter até 9,99%.

Para dimensionamento desta rampa, teremos:
 
                        9,99 (inclinação máxima)   =   0,18 (altura do desnível) X 100      =   18  = C = 1,80m
                                                                    C (comprimento da proj. Horizontal)        C

                        Portanto, o comprimento da rampa será de 1,80m.

Para rampas em  curva,  a  inclinação  máxima admissível é de 8,33 (1:12) e o raio mínimo é de 3,00 m,medido no perímetro interno 
à curva.
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Características gerais

A inclinação transversal não pode exceder 2% em rampas internas e 3% em rampas externas. 

Inclinação transversal

lA projeção  dos corrimãos pode incidir dentro da largura mínima admissível da rampa em até 10cm de cada lado.

A  largura  das  rampas  (L) deve ser estabelecida de acordo com o fluxo de pessoas, calculadas conforme legislação local. A largura 
livre mínima admissível, para as rampas em rotas acessíveis é de 1,20m.

Quando  não  houver  paredes  laterais,  as  rampas  devem  incorporar guias de balizamento com altura mínima  de  5cm, instaladas 
ou construídas nos limites da largura da rampa e na projeção dos guarda-corpos.

Em  edificações  existentes,  quando  a  construção  de  rampas  nas  larguras  indicadas  ou  a adaptação da largura das rampas for 
impraticável,  podem  ser  executadas  rampas  com largura mínima de 0,90m com segmentos de no máximo 4,00m, medidos na sua 
projeção horizontal, e em conformidade com o item 2.3.4 do Capítulo 1.
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Patamares das rampas

No  início  e  no término da rampa serão previstos patamares com dimensão longitudinal mínima admissível de 1,20m, além da área 
de circulação adjacente.

Especificações

As rampas poderão ser em concreto ou metálicas, conforme a sua destinação e as características físicas da edificação.

Rampas em concreto

As  rampas  em  concreto  serão  utilizadas  principalmente  em  áreas  externas.   Quando  não  houver possibilidade  de  execução  
de   rampa   em   concreto   em  áreas  externas,  essas  poderão  ser  executadas  em  metal.  As  rampas  em  concreto,  conforme 
especificações  abaixo,  só  poderão  ser  utilizadas  para  vencer desníveis de no máximo 80cm. Quando os desníveis excederem o 
limite de altura  referido  (80cm), deverá ser elaborado projeto estrutural específico para cada caso.
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As  rampas  em  concreto  serão  em  estrutura  de  blocos  de concreto 14x19x39cm, resistência de 4,5 Mpa, estruturados  com  aço  
Ca50  Ø 8mm.  O  piso  da  rampa  será em laje de concreto, e=7cm, armado com tela tipo  QE-92,  apoiada  sobre  enchimento  leve  
de  blocos  de  concreto  celular.  O  acabamento  da  rampa  será  do  tipo  concreto  desempenado,  para posterior pintura com tinta 
Coral piso, cor cinza médio ou Suvinil pisos, cor cinza ou tecnicamente equivalente.

As paredes laterais  à  rampa em bloco de concreto, externamente deverão ser chapiscada (traço 1:3 - espessura 5mm) para receber 
emboço  (traço  1:2:9  -  espessura  25mm)  para posterior pintura com látex acrílico com tinta Coral Plus cor cinza, ou Suvinil acrílico 
Premium ou tecnicamente equivalente.

Rampas metálicas

As rampas metálicas serão utilizadas principalmente em áreas internas.

Conforme especificações abaixo, só poderão ser utilizadas para vencer desníveis de no máximo 20cm.

Quando  os desníveis excederem o limite de altura referida (20cm), deverá ser elaborado projeto estrutural específico para cada 
caso.

As rampas  metálicas  serão  estruturadas  com  travessas em chapa de aço, e = 5mm, dobradas tendo como  dimensão  200x50mm  
para a  extremidade  com  h=20cm  e  utilização  de cantoneira de ferro 1''x1''x1/8'' para  a  outra  extremidade.  O espaçamento entre 
as travessas não poderá exceder a 60cm. 
A fixação das travessas no piso será feita com parafusos sextavados 10mm com bucha plástica.



144PADRONIZAÇÃO
NOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

ACESSIBILIDADE

O  piso  e  laterais  será  executado com chapa de aço e = 5mm. A fixação do piso às travessas será feita  por intermédio de solda.
A  guia  de  balizamento  será em perfil de aço ½''x2''x1/8'' parafusado na travessa de chapa de aço dobrada.
O acabamento da rampa será em carpete, conforme item 4.2.
Na eventualidade de serem utilizadas externamente ao edifício, a chapa que constitui o piso da rampa será xadrez e = 5mm.

Desníveis

São  considerados  desníveis  a  diferença  entre  dois  pontos com altura superior a 5mm. As rotas acessíveis  não  deverão  conter  
desníveis.  Caso  não  seja possível, os desníveis serão tratados da seguinte forma:

                      

Desníveis de até 5mm não necessitam ser tratados;
Desníveis entre 5mm e 15mm poderão ser tratados com rampas conforme figura a seguir.
Desníveis acima de 15mm são considerados degraus e serão tratados com rampas conforme item 2.1. 
Quando inseridos nas rotas  acessíveis,  não  serão  permitidos  degraus entre 1,5cm e 15cm, os quais deverão ser substituídos por 
rampas ou retirados, conforme item 2.2.2.
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Os  desníveis  da  edificação  podem  ser  vencidos  por  meio de rampas ou equipamentos eletromecânicos  de  transporte  vertical.  
A  utilização  de  cada  tipo  fica  condicionada  a  magnitude do desnível a ser vencido  e  das peculiaridades de cada situação física 
encontrada nas Unidades da CAIXA, custos e prazos de implantação.

Corrimão e Guarda-Corpo

Características Gerais

Preferencialmente a estrutura do corrimão e guarda corpo será em ferro ou aço.

Corrimão

Os corrimãos devem ser instalados em ambos os lados dos degraus isolados, das escadas fixas e das rampas.  Quando  embutidos  
na parede, os corrimãos devem estar afastados 4,0cm da parede de fundo e 15,0cm da face superior da reentrância.

Os  corrimãos  laterais prolongar-se-ão pelo menos 30cm antes do início e após o término da rampa ou escada,  sem  interferir  com 
áreas  de  circulação  ou  prejudicar  a vazão.  Em  edificações   existentes,  onde  for  impraticável   promover  o  prolongamento  do  
corrimão  no sentido do caminhamento, este pode ser feito ao longo da área de circulação ou fixado na parede adjacente.

As extremidades dos corrimãos terão acabamento recurvado junto à parede ou ao piso.
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Para  degraus  isoladose escadas, a altura dos corrimãos será de 0,92m do piso, medidos de sua geratriz superior.  Para  rampas  e  
opcionalmente  para  escadas,  os  corrimãos  laterais  serão  duplos,  instalados a duas alturas: 0,92m e 0,70m do piso, medidos da 
geratriz superior.

Guarda-corpo

As  Unidades  Lotéricas  que possuirem escada ou rampa sem paredes em suas laterais terão corrimão associado ao guarda-corpo. 
A altura mínima do guarda-corpo será de 1,10m.

A fixação do guarda-corpo ao piso da rampa ou escada será através de solda às sapatas de 10 x 10 cm aço  inoxidável  escovado  e 
+ 1/4” fixado ao piso através de parafusos de 10 mm com chumbador de tipo Parabolt.
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Opções de Acabamento

Quando de madeira prever acabamento em pintura com esmalte sintético semi-brilho cor cinza H 165 - Sistema Selfcolor SUVINIL;
Quando em alumínio, poderá ser mantida a cor natural fosco;
Quando  em  ferro  ou  aço  remover  a  pintura  existente  com  removedor, lixar com lixa para metal n 100, aplicar  zarcão  e  prever  
acabamento  em  pintura  com  esmalte  sintético semi-brilho cor cinza H 165 - Sistema Selfcolor SUVINIL;
O  fechamento  do  guarda-corpo  será em elemento transparente (incolor), ou em elemento opaco nas cores branca, ou cinza H 165 
- Sistema Selfcolor SUVINIL.

Esquadrias

Características Gerais

As  esquadrias  serão  classificadas  em  internas  e externas, em função das diferenças que produzem na imagem visual;
Entende-se por esquadrias internas, todas as portas internas, marcos e guarnições;
Entende-se  por  esquadrias externas, toda aquela que faz parte da fachada da Unidade, inclusive portas de aço de enrolar e grades 
de proteção.

Opções de Acabamento

Esquadrias Externas

Quando  de  madeira prever acabamento em pintura com esmalte sintético semi-brilho cor Cinza H165 - Sistema Selfcolor SUVINIL;
Quando em alumínio, poderá ser mantida a cor natural fosco;
Quando  em  ferro  ou  aço  remover  a  pintura  existente  com  removedor, lixar com lixa para metal n 100, aplicar  zarcão  e  prever  
acabamento  em  pintura  com  esmalte  sintético  semi-brilho cor Cinza H165 - Sistema Selfcolor SUVINIL.
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Esquadrias Internas

Folhas de portas internas, marcos e guarnições, deverão acompanhar as cores empregadas nas paredes, com o objetivo de não se 
destacarem do conjunto;
No  caso  de  paredes   com   revestimentos  em  laminado,  as  portas  internas  poderão  ser  revestidas  no  mesmo  laminado  ou 
pintadas na cor adotada nas paredes;
No  caso  de  paredes  com  revestimento  em  pintura,  as portas internas poderão ser revestidas em laminado fenólico  melamínico  
texturizado  na  cor cinza médio ou receber pintura na mesma cor adotada nas paredes.
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Sanitários acessíveis (deverão seguir alegislação local)

As  Lotéricas  a  serem  construídas,  ou seja, com alvará de construção datado a partir de 21/12/2004, terão um sanitário para cada 
sexo,  destinado  a  uso  por  pessoas  portadora  de  deficiência  ou com mobilidade reduzida, em todos pavimentos. A entrada será 
independente dos sanitários coletivos.

Em  Lotéricas  existentes  poderá  ter  um  banheiro  acessível,  utilizado  por  ambos  os  sexos, em cada pavimento. A entrada será 
independente das demais instalações

Localização

Os  sanitários  acessíveis  devemlocalizar-se em rotas acessíveis, junto a circulação principal, preferencialmente próximo as demais 
instalações sanitárias.
Quando  estiverem  isolados deverá dispor de sinalização de emergência, localizada ao lado da bacia e do boxe do chuveiro, a uma 
altura de 40cm do piso, para ser acionada em caso de queda.

Áreas de transferência

Junto a bacia sanitária terá área de transferência lateral, perpendicular e diagonal, conforme figuras a seguir.
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Dimensões mínimas para sanitários acessíveis

Os  sanitários  acessíveis  as  áreas para transferência diagonal, lateral e perpendicular, bem como área de manobra para rotação de 
180°.

Em  caso  de  reformas,  quando  for impraticável  a  instalação  de  sanitários  com as dimensões que atendam  às  condições  acima  
especificadas,  são  admissíveis  dimensões  mínimas,  de  forma  que  atendam  pelo  menos   uma  forma  de  transferência,  ou  se 
considere  área  de manobra externamente ao sanitário, conforme  figura  abaixo.  Neste  caso,  as  portas  devem  ter 1,00m.  Não  é 
permitido em construções novas.

O lavatório instalado dentro do sanitário em local que não interfira na área de transferência.
Quando a porta instalada for do tipo de eixo vertical, ela deve abrir para o lado externo do sanitário.
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Barras de Apoio

Localização das barras de apoio

A localização das barras de apoio deve atender às seguintes condições:
a) junto  à  bacia  sanitária,  na  lateral  e  no  fundo,  devem  ser  colocadas  barras  horinzontais  para   apoio   e   transferência,  com 
comprimento  mínimo  de 0,80m, a 0,75m de altura do piso acabado (medidos pelos eixos de fixação).  A  distância  mínima de 0,50m 
da  borda  frontal da bacia. A barra da parede do fundo deve  estar  a  uma  distância  máxima de 0,11m da sua face externa à parede 
e estender-se no mínimo 0,30m além do eixo da bacia, em direção à parede lateral.

No caso  de   bacias  com  caixa  de  descarga  acoplada  à bacia, a caixa de descarga poderá ser embutida na  alvenaria  ou  poderá  
ser substituída por bacias monobloco, cuja altura do reservatório não exceda 60 cm.
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B) junto ao lavatório devem ser instaladas barras de apoio na altura dos mesmos.

c) junto  ao  mictório  devem  ser  instaladas barras de apoio fixadas  com  afastamento  de  0,60m,centralizado pelo eixo da peça, a 
uma altura de 0,75 m do piso acabado e comprimento mínimo de 0,70 m.
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d)  junto ao chuveiro devem ser instalada barras de apoio verticais, horizontais ou em “L”, na parede lateral  ao banco,  e  na  parede  
de  fixação  do  banco  deve  ser  instalada  uma  barravertical com altura de 0,75 m do piso acabado e comprimento mínimo de 0,70 
m, a uma distância de 0,85 m da parede lateral ao banco.

Especificação

As  barras  de  apoio  serão  em  aço, 32mm de  diâmetro,  espessura = 1,9mm,  acabamento  escovado  ou  com pintura  epóxi   cor  
branco.   Serão  fixadas  na  alvenaria,  com  parafusos  auto-atarrachante  em  aço  inox,  modelo  6,  cabeça sextavada, com bucha   
FU10-S10.

Características técnicas

Deve suportar esforço de 1,5KN e estar firmemente fixadas nas paredes, a uma distância de 4cm destas.
Deverá ser instalada em conformidade com as dimensões indicadas nos desenhos.
Fabricantes:  Decor Metal ferragens;  PHD System ou equivalente.
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Bacias sanitárias

A  bacia  sanitária  deverá ter altura de instalação entre 43 e 45cm do piso acabado, sem assento e, no 46cm com assento, podendo 
ser  de  piso  ou  suspensa.  Caso  se  opte  pela  utilização  de  bacia  monobloco,  verificar  se  a  altura  final do assento atende ao 
dispositivo, caso contrário, utilizar associação com assento alto.

Especificação

As  bacias  serão  em  louça  branca  ajustadas  na  altura  conforme  indicado,  instaladas  com  respectivos  assentos.  Poderão ser 
suspensas ou apoiadas no piso.

• Bacia suspensa - linha Nuova,Fab. Deca, ref. P132, cor branco gelo;
• Bacia convencional - linha Conforto, Fab. Deca, ref. P51, cor branco; ou equivalente.
• Bacia sanitária monobloco, cor branco, referência Linha Silent, fab. Hervy, Linha Plaza fab. Ideal Standard ou equivalente.
• Assento para bacia da linha Conforte, Fab. Deca, ref. Ap52, cor branco ou equivalente.
• Assento sanitário alto, referência 2360 EBR Linha Conforto Deca, Sit-IV ou com altura sob medida Mil Assentos ou  
  equivalente.
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Dispositivo de sinalização de emergência

O  dispositivo  de sinalização de emergência ficará ao lado da bacia a uma altura de 40 cm do piso acabado, para o caso de queda.

Especificação

A) Material:  Em  caixas  plásticas, estanques, sem circuitos elétricos externos e  internamente equipados com  sistemas elétricos de 
baixa  tensão  e corrente contínua como forma de eliminação de possibilidade de choques elétricos. Dispor de membranas ativas de 
neoprene com sinalização fosforescente para casos  em  que falte energia elétrica no confinamento. Os emissores deverão ter a cor 
laranja como estimulante à detenção de sua localização e a cor fosforescente  verde  para identificação em ambientes escuros;

B) Modo de aplicação: Fita dupla-fase VHB 3M ou por parafuso philips cabeça chapa S5 com buchas de nylon;

C) Dimensões aproximadas:  
                                                    Sensor emissor: 7,0 x 7,0 cm, prof. 2,5 cm
                                                    Central de comando: 20 x 10 cm, prof. 4 cm

D) Cores: Branco, ref. Pantone White;
                                                    Borda: laranja, ref. Pantone 151 C
                                                    Textos: azul, ref. Pantone 293 C ou preto, ref. Pantone Black
                                                    Botão: verde fotoluminescente, ref. Pantone 372 C

E) Características Técnicas:       Sensor emissor: 12VDC
                                                    Central de comando: 110/220V
                                                    Alarme sonoro: 500Hz/3000Hz, intermitência grave-agudo 1 - 3seg,
                                                    Intensidade 30 a 60 dBA
                                                    Alarme visual: intermitência 1 - 5 Hz, leds vermelhos 5 -75 candelas.

F) Referência: Arco ou equivalente.
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Acionamento da descarga

O  acionamento  da  descarga  deve  estar  a  uma  altura  de  1,00m,  do  seu  eixo  ao  piso  acabado,  e  ser  tipo alavanca  ou  com  
mecanismos  automáticos,  conforme  figura abaixo. Recomenda-se que a força deacionamento humano seja inferior a 23 N.

Especificação

A válvula de descarga terá acabamento cromado com alavanca para facilitar o seu funcionamento.

              • Válvula de descarga - linha Benefit, ref. 00185106 - Fab. Docol ou equivalente
              • Caixa de descarga embutida, ref. M9000C - Fab. Montana Hidrotécnica ou equivalente

Lavatório

Para utilização dos lavatórios prevista área de aproximação frontal para portador  de  mobilidade reduzida  e  portador  de  cadeira  de  
rodas,  devendo  estender-se  até o mínimo de 0,25m sob o lavatório, conforme figuras a seguir.



157PADRONIZAÇÃO
NOVO

MODELO

AMBIENTAL

E VISUAL

UNIDADES

LOTÉRICAS

ACESSIBILIDADE

Os   lavatórios  suspensos,  sendo  que  sua  borda  superior  deve  estar  a  uma  altura  de  0,78m  a  0,80m  do  piso   acabado   e  
respeitando  uma  altura  livre  mínima  de  0,73m  na  sua  parte inferior frontal. O sifão e a tubulação estarão situados a no mínimo 
0,25m  da  face  externa  frontal  e  ter  dispositivo  de  proteção  do  tipo coluna suspensa ou similar. Não é permitida a utilização de 
colunas até o piso ou gabinetes. Sob o lavatório não deve haver elementos com superfícies cortantes ou abrasivas.

Especificação

Serão em louça, na cor branco, ajustados na altura conforme indicado acima.

     • Lavatório com coluna suspensa
     - linha Conforto; ref. L51- Fab. Deca
     - linha Alhoa; ref. 56005 - Fab. Celite, ou equivalente.
     • Lavatório suspenso de canto pequeno
     - linha Izzi; ref. L15 - Fab. Deca ou equivalente.

Metais

As  torneiras  de  lavatórios  devem  ser  acionadas  por  alavanca,  sensor  eletrônico  ou  dispositivos  equivalentes.  Quandoforem 
utlizados  misturadores,  estes  devem  ser  preferencilamente  de  monocomando.  O  comando da torneira deve estar no máximo a 
0,50m da face externa frontal do lavatório.

Especificações

Todos os metais sanitários, torneira, registros, etc. terão acabamento cromado.

     • Torneira linha Pressmatic Benefit; ref. Chrome (00185106) - Fab. Docol ou equivalente.
     • Torneira com sensor eletrônico, ref. Decalux (1180 C), fab. Deca ou Docoltronic, fab. Docol ou equivalente.
     • Sifões, engates e válvulas serão metálicos; Fab. Deca ou equivalente.
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Mictório

Os mictórios suspensos devem estar localizados a uma altura de 0,60 m a 0,65 m da borda frontal ao piso acabado.  O  acionamento 
da  descarga, quando  houver,  deve  estar  a  uma  altura  de 1,00 m do seu  eixo  ao  piso  acabado,  requerer  leve  pressão  e  ser 
preferencialmente do tipo alavanca ou com mecanismos  automáticos. Recomenda-se que a força de acionamento humano seja 
inferior a 23N.

Para mictórios de piso devem ser seguidas as mesmas recomendações dos mictórios suspensos
 
Especificação

Os mictórios serão em louça branco com sifão integrado, ajustados na altura conforme indicado

     • Mictório com sifão integrado; ref. M712 -Fab. Deca
     • Mictório com sifão integrado; ref. 08280 - Fab Cellite; ou equivalente.
     • O acionamento será por válvula para mictório
     - linha Presmatic Mictório inóx; ref. 00168304 - Fab. Docol
     - linha Decamatic para Mictório; ref. 2570c - Fab. Deca ou equivalente.

Acessórios para sanitários

Os acessórios para sanitários,  tais  como  cabides,  saboneteiras  e  toalheiros,  devem  ter sua área de utilização dentro da faixa de 
alcance confortável.
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Será  instalado  dispenser  para  papel  higiênico  fabricante Lalekla ref. 30175768, fabricante Columbus ref PH-3000 ou equivalente,  
este  deve  estar  alinhado com  a  borda  frontal  da  bacia e o acesso ao papel deve estar entre 1,00m e 1,20m do piso acabado.

Cabide

Será instalado cabide junto ao lavatório e ao boxe do chuveiro a uma altura entre 0,80m e 1,20m do piso acabado. Não instalar atrás 
da porta e não criar saliências pontiaguadas.

Especificação

Cabide metálico tipo gancho acabamento cromado

    - linha izy ; ref. 2060C37 - Fab. Deca
    - linha Docol luxo; ref. 00158206 - Fab. Docol
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Espelhos

Nos sanitários serão ser instalados espelhos com as seguintes condições:

     a) o  espelho  instalado  em posição vertical, a altura da borda inferior deve ser de no máximo 0,90m e a da borda superior de no 
         mínimo 1,80m do piso acabado ou
     b) o  espelho  inclinado  em 10° em   relação  ao  plano  vertical,  a  altura  da borda inferior deve ser de no máximo 1,10m e a da 
         borda superior de no mínimo 1,80m do piso acabado.

Especificação

Os espelhos serão do tipo  cristal  5mm  fabricante  Blindex  ou equivalente fixados com parafusos Finasson,  com 10° de inclinação 
em relação ao plano  vertical, com dimensão de 0,50 x 0,90m, instalados acima do lavatório, conforme desenho acima.

Papeleiras e saboneteiras

Será  instalado  dispenser  para  toalha  de  papel  interfolhada fabricante Lalekla ref. 30180225, fabricante  Columbus  ref. PT-1000  
ou  equivalente  e  saboneteira  spray  fabricante  Lalekla ref. 30152702, fabricante  Columbus  ref. SG-4000   ou  equivalente. Tanto 
o dispenser para toalha quanto a saboneteira, devem estar dentro da faixa de alcance situada entre 80 cm e 120 cm.
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Porta-objetos

Será  instalado  porta-objetos  junto  ao  lavatório,  a uma altura entre 0,80 e 1,20m, com profundidade  máxima de  0,25m,  em local 
que não interfira nas áreas de transferência e manobra e na utilização das barras de apoio.

Especificação

Porta objetos com prateleira em vidro e apoio metálico cromado
     - linha Izy; ref. 2030C37 - Fab. Deca
     - linha Docol Luxo; ref. 00219806 - Fab. Docol

Acabamentos

Piso

     - Nos sanitários será aplicado piso cerâmico antiderrapante.
     - Dimensões de 30 x 30 cm e com classificação de Abrasão PEI 5:
     - Resistência a abrasão: classe PEI 5;
     - Coeficiente de atrito > 0.40;
     - Absorção de água: 0 a 6%;
     - Remoção de manchas: classe 4 ou 5;
     - Resistência a ataques químicos: média a elevada;
     - Carga de ruptura: > 1000 N;
     - Espessura mínima de 8 mm;
     - Cor Branco.

Pisos de referência: linha Carga Pesada cor Branco Fab. Portobello, Hercules WH cor Branco Fab. Cecrisa, linha Cargo Plus AD cor 
Branco Fab. Eliane ou equivalente.
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 A execução dos serviços deverá ser feita por mão-de-obra experiente e especializada na colocação deste tipo  de  piso.  A  colagem  
do  piso  deverá  ser  feita  com  a  utilização de Argamassas Colantes (argamassas  de  referência:  Ceramicola-PF-ACII,   Ligamax, 
Argamassa   Super   Liga,   ou   equivalente)   apropriadas   para   as   condições   de  uso  do  piso,  seguindo  obrigatoriamente  as 
recomendações  de  assentamento  do  fabricante  do  piso  empregado.  As  juntas  de  piso serão alinhadas nos dois sentidos, com 
espessura de 5 mm.

Se necessário, em função   das   características   geométricas,   de  isolação ou ainda de outros fatorespeculiares  do  local, deverão  
ser  previstas  juntas  de  dilatação do piso, conforme recomendações do fabricante do piso.

O  rejuntamento  do  piso  deverá  ser  feito  com a utilização de argamassas pré fabricadas, específicas (rejuntes  de  referência:  
JuntaLarga-AB,  JuntaPlus  L arga,   Rejunte  L-Flex,  Portocol  L Flex  ou  equivalente)   para  tal  finalidade,  na cor e tonalidade do 
piso  empregado  (Cor – Branco).  Sob  as portas  internas  serão  colocadas  soleiras  de granito cinza andorinha polido,  espessura  
2cm,  na  mesma largura da parede.

Parede

Os  sanitários  serão  revestidos   com   revestimento  cerâmico  10X10 de primeira linha na cor branco. Fab.  Cecrisa,  Fab.  Incepa,  
Fab. Eliane  ou  equivalente.  A  expansão  por  umidade  deverá estar entre 20 e 25%. O  percentual  de  absorção  de  água deverá 
estar entre 6 e 10%. Antes da aplicação do produto,  deverá  ser feito  teste  de  umidade  para garantir que não haverá alteração do 
acabamento das peças em virtude do excesso de umidade.

A superfície deverá estar limpa, regularizada  e  aprumada.  O  assentamento será procedido a seco, com  emprego   de  argamassa  
de alta adesividade. Para assentamentos com junta seca, utilizar argamassa industrial  dotipo AC3 - Fab. Argamont,  Fab.  Quartzolit  
ou equivalente. Deverá ser adicionada água à argamassa de alta  adesividade até obter-se consistência pastosa, ou seja, uma parte 
de água para três a quatro partes de argamassa.

Em  seguida,  deixar   a   argamassa  preparada  “descansar”  por  um  período  de  15  minutos,  após o que deverá  ser  executado  
novo  amassamento. O  emprego  da  argamassa deverá ocorrer, no máximo, até duas  horas  após  o  seu  preparo,  sendo vedada 
nova adição de água ou de outros produtos. A   argamassa  será  estendida  com  o lado liso de uma desempenadeira de aço, numa 
camada   uniforme   de  3  a  4  milímetros.  Com  o  lado   denteado   da   mesma  desempenadeira de aço, formam-se cordões que 
possibilitarão o nivelamento dos azulejos.
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As peças deverão ser assentadas de baixo para cima, pressionando com a mão ou batedo levemente com martelo  de  borracha.  
Quando  necessário  o  corte  e  o  furo dos revestimentos cerâmicos só poderão  ser  feitos  com  equipamento  próprio   para   essa   
finalidade,  não  se admitindo o processo manual.
Para  conjunto  de  peças  unidos  por ponto-cola, cada peça deverá batida (com martelo de borracha) individualmente, de forma que 
todas consigam esmagar os dentes da argamassa.
Juntas   de   dilatação  deverão  ser  previstas  para cada 32 m²  de  painéis  contínuos  e  no  encontro  de  materiais  não  solidários 
tais como:

     - em volta de pilares;
     - entre pilares e paredes;
     - entre paredes e vigas.

As  juntas  deverão  possuir  5mm  de  espessura   e,  preferencialmente,  deverão  estar  localizadas  em pontos imperceptíveis, tais 
como sob rodapés e tabicas e forro.
Antes   do   rejuntamento,  verá ser retirado o excesso de argamassa colante e fazer uma verificação, por meio  de  instrumento  não  
contundente,  se  não  existem peças assentadas apresentando som cavo. 
Quando não especificado de forma diversa, as juntas serão corridas e rigorosamente de nível e prumo. 
A espessura das juntas será de: 3mm.

Revestimento Cerâmico:

De 10 x 10 cm;
Ainda quando não especificado de forma diversa, as arestas e os cantos não serão guarnecidos com peças de arremate.

Decorridos  sete  dias  do  assentamento  deverá  ser  executado  o  rejuntamento.  O rejuntamento  será executado com argamassa 
pré-fabricada.
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Rejuntamento  Montcolor  Extra  cor  Branco  Fab.  Argamont,  Weber.Color  Fluido  cor  branco  Fab. Quartzolit ou equivalente.

As juntas serão, inicialmente, escovadas e umedecidas, após o que receberão a argamassa de rejuntamento.

Teto

Durante  a  execução da obra nas áreas que não forem objeto de intervenção, deverá ser mantida a integridade  do  forro  existente,  
sendo   de   responsabilidade   da   contratada   a reposição  das peças danificadas, bem como o realinhamento do forro, quando da 
instalação das luminárias.

Forro dos sanitários e copa: será utilizado gesso cartonado tipo Gypsum, Placo, ou Knauff, estruturado, com  canaletas  espaçadas  
a  cada 60 cm  e fixado à laje por tirantes com utilização de pendural regulador de  nível,  espaçadas na direção da canaleta a cada 
100 cm, e na direção perpendicular às canaletas, a cada 60 cm, e utilização de tabicas e cantoneiras.

O  forro  de  gesso  deverá  resultar  perfeitamente  nivelado   e   nas   juntas entre as chapas de gesso deverão ser utilizadas fitas e 
massa de rejunte.
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Os   proprietários   que   optarem  por  adotar  estruturas  blindadas  para  proteção  deverão  fazê-las  em  cumprimento   às  normas  
legais  estabelecidas pelo Ministério do Exército e por meio  de  empresas autorizadas a funcionar nos moldes da legislação. 

A blindagem não poderá alterar o padrão visual definido pela CAIXA.
 
BLINDAGEM DOS GUICHÊS 
 
Os   níveis   de   blindagem   encontram-se  normatizados  na  ABNT NBR 15000/2005 –  Norma Brasileira, classificados em I, II-A, II,   
III-A, III e IV. 

Os níveis exigidos pela CAIXA são: 
 
a) Nível de Blindagem III-A - Resiste a tiros da poderosa 44 Magnum, e a algumas sub-metralhadoras. 
 
b) Nível  de  Blindagem  III -  Suporta  tiros  de  fuzis como o FAL (fuzil muito difundido entre os criminosos), AK-47, e AR-15. 
 
      
PORTA DE SEGURANÇA GIRATÓRIA 
 
Deverão obedecer as seguintes características técnicas: 
 
·         Equipada com detector de metais; 
·         Travamento e retorno automático;
·         Abertura ou janela para entrega do metal detectado; 
·         Vidros blindados e resistentes ao impacto de projéteis oriundos de arma de fogo até calibre 45. 
 
A  contratação  dos  serviços  de  blindagem  de  guichês  e  a  aquisição  de  porta  giratória  são  de responsabilidade das Unidades 
Lotéricas
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