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Porta Completa Porta Simples

EM CASO DE
EMERGÊNCIA

QUEBRE O
VIDRO

EM CASO DE
EMERGÊNCIA

QUEBRE O
VIDRO

1a

Caixa de
Passagem

Caixa
Quebra Vidro

Caixa
Quebra Vidro

Controle de
Acesso

1b 1b

Cabo de Comando - UTP 8 VIAS:
1 Par - Comando PS;
1 Par - Sinalização PI;
1 Par - Negativo - Comum entre as portas;
1 Par - Quebra Vidro - Alarme;

Conexões do Intertravamento - Cabo 0,75mm,
mais informações verificar o manual de instruções
da placa de intertravamento

1a - Caixa de Sinalização (Interno e Externo);
- Fechadura Eletroímã ou Eletromecânica;1b

Tubulação p/ alimentação
127/220V

Painel de Comando
(Opcional)

Positivo da fonte de alimentação do painel deve
vir apenas da fonte mais próxima.

Diagrama de Instalação
Intertravamento

Cândido de Abreu 660 / 901- C. Cívico - Curitiba
+ 55 41 3252 5923

Furnas 55 - Brooklin - São Paulo
+ 55 11 5506 1557

PR

SP

Albatroz 35 - Tecnopark Pedra Branca - Palhoça
+ 55 48 2107 0070

Ceará 1431 /  403 - Funcionários - Belo Horizonte
+ 55 31 3222 0678 MG

SC

Placa de
Intertravamento

Placa de
Intertravamento

Fonte Fonte

VM**

VM**

PT*

PT*

Alimentação

Alimentação

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

IMPORTANTE!
Cada entrada de sinal de intertravamento (inclusive as expansões em EN), somente aceitam uma conexão com outro SI.
Para o bom funcionamento do intertravamento, é fundamental que todas as placas do sistema estejam conectadas sob o
mesmo potencial 0V (terra).

F+
F-
SF

EN
E1
E2

0

E3

PS

SI

PI

Positivo do dispositivo a ser controlado (corrente máxima 1A).

Negativo do dispositivo a ser controlado (corrente máxima 1A).

Sensor da porta (fim de curso, reed switch ou outro).

Positivo da fonte (fonte 12 V, fusível 2A).

Entrada extra de intertravamento (necessita colocação de diodos 1N4007 conforme esquema ).

Entrada 1 de intertravamento (ligar ao SI da porta ao qual esta será intertravada).

Entrada 2 de intertravamento (ligar ao SI de uma 2º porta ao qual será intertravada).

Entrada 3 de intertravamento (ligar ao SI de uma 3º porta ao qual será intertravada).

Saída de intertravamento (aceita numero indeterminado de conexões).

Negativo da fonte (fonte 12 V, fusível 2A).

Negativo comum entre placas a serem intertravadas.

Pulso de abertura da porta (pulso negativo).

Sinalização da mesa de comando (saída negativo para porta fechada).

PLACA DE
INTERTRAVAMENTO

5.0

12V
(+)

GND
(-)

Alimentação
12V

12V
(+)

GND
(-)

Alimentação
12V

MR

MR

F+ F- EN

NA
COM
NF
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LVM

GND
LVD

0

PS

E1E2 E3SISF - +

Esquema de ligação fechadura Eletromecânica

Sensor

Fechadura
Eletromecânica

+
-

Diodo
1N4007

OBS.: Utilizar fonte separada

VM

PT

VD

Caixa de
Sinalização

* Negativo Comum entre as portas
** Positivo de Alimentação do Painel
ligado apenas na fonte mais próxima

* Negativo Comum entre as portas
** Positivo de Alimentação do Painel
ligado apenas na fonte mais próxima

VD

VD

AZ

AZ

BR

PLACA DE
INTERTRAVAMENTO

5.0

12V
(+)

GND
(-)

Alimentação
12V

VM

VM

PT

VD

PT

MR

MR

Eletroímã

Caixa de
Sinalização

Painel de Comando
(Opcional)

Painel de Comando
(Opcional)

F+ F- EN

NA
COM
NF

PI

LVM

GND

LVD

0

PS

E1E2 E3SISF - +

Esquema de ligação fechadura Eletroímã

VM

VM

VM

VM

Quebra Vidro de
Emergência

FINALIDADE
Esta placa foi desenvolvida para aplicação em locais onde é necessário o intertravamento entre portas e ou portões.
Também deve ser utilizada como solução, para acionamento de sistemas que operam com grande número de portas.

FUNÇÕES
- Coordenar a abertura e fechamento de portas e portões.
- Criar um intertravamento, quando conectada a outras placas de conexão e intertravamento.
- Conexão com dispositivo de acionamento de emergência.
- Conexão com painel de comando.
- Sinalização do estado da porta.

MANUAL DE INSTRUÇÕES
INTERTRAVAMENTO 5.0

Esquema Elétrico
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Exemplo de Instalação - Intertravamento de 7 Portas
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E1EN E2E3 SI E1EN E2E3 SI E1EN E2E3 SI E1EN E2E3 SI E1EN E2E3 SI

E1EN E2E3 SI

E1EN E2E3 SI

E1EN E2E3 SI

Porta 3 Porta 4 Porta 5 Porta 6 Porta 7

Porta 1

Porta 8

Porta 2

Intertravamento de 8 portas em 2 ilhas
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Orientações para execução de infraestrutura de 
 Posto de Atendimento Eletrônico (PAE) 

e Posto de Atendimento Transitório (PAT) 
 

1. Configuração por quantidade de Terminal de Autoatendiemnto (TAA) 

Para um e dois TAA utilize o leiaute conforme figuras abaixo. Os casos com 

três TAA correspondem a composição das configurações de um e dois TAA juntos, 

ou seja, instale dois módulo remus entre os TAA e dois nobreaks. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



2. Leiaute dos equipamentos no ambiente 

a. Posicione o TAA e o modulo remus de forma que não recebam 

incidência direta de sol, pois além de dificultar a visão no monitor, os 

equipamentos são sensíveis a temperatura. Não se recomenda 

operação em ambientes acima de 30° C, portanto, dê preferência para 

ambientes que possuam sistema de ar condicionado. Evite locais com 

poeira, vibração ou interferência elétrica. 

b. Por questões de segurança, escolha local com boa iluminação e que 

permita visibilidade do entorno pelo usuário do TAA. Caso  a  

iluminação  seja  deficiente,  deverá  ser  providenciado  reforço  de  

iluminação  no local, utilizando luminárias no mesmo padrão do 

existente. Dê preferência à ambientes com CFTV ou segurança. 

c. Posicione o Totem de forma a facilitar a localização e o acesso por 

parte dos usuários, inclusive os portadores de necessidades especiais. 

d. Caso o local possua laje, é obrigatório apresentação de laudo de 

Engenharia com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART), indicando que a estrutura suporta a carga do PAE e seus 

usuários. O laudo deverá indicar o local de instalação e a quantidade 

de TAA prevista, considerando o peso dos mesmos abastecido e o 

respectivo totem remus com os nobreaks. 

 

3. Fixação do TAA 

a. Por questões de segurança, o TAA deve ser fixado mecanicamente ao 

piso através de chumbadores, com parafuso (parabolts) ou com  

fixador químico, de forma a assegurar resistência ao arrancamento 

superior a 7 toneladas (7T) força (incluindo o peso do terminal). No 

caso de piso que não proporcionem tal resistência, adote uma das 

soluções alternativas abaixo de forma a assegurar a resistência 

exigida.  Em locais com impedimento por parte do proprietário aos 

sistemas de fixação adotadas pelo BB, proponha solução alternativa 

que proporcione segurança equivalente (7T) e encaminhe para Área 

de Engenharia do Centro de Serviços de Logística (CSL) para análise 

e parecer.  

b. TAA com resistência de arrancamento inferior a 7 toneladas somente 

poderão ser instalados com  autorização da Regional de Segurança 

(Reseg). 

c. Base de fixação no solo para terminal único - efetue bloco de concreto 

conforme figuras anexas (IN 324, item 5 – Fixação de terminais de 

autoatendimento). (o CSL deve anexar as figuras 2029, 2030, 3321 e 

84) 

d. Base de fixação no solo para dois ou mais terminais - execute sapata 

corrida conforme desenho anexo (IN 324, item 5 – Fixação de 

terminais de autoatendimento). (o CSL deve anexar as figuras 2027) 

e. Base de fixação em laje – utilize sistema com chapa de ferro soldada 

nos parafusos passantes conforme desenho anexo. Para instalação 

em laje é necessário laudo de Engenharia indicando que a estrutura 

suporta a carga do PAE usuários (IN 324, item 5 – Fixação de 

terminais de autoatendimento). (o CSL deve anexar as figuras 2028) 

f. Em todos os casos deve ser utilizado concreto usinado com resistência 

igual ou superior a 30MPA. Em cidades que não possuam 

disponibilidade de concreto usinado, é permitida a produção do 

material na obra mediante a apresentação de laudo dos ensaios de 

compressão nos corpos de prova, obedecendo às normas brasileiras 

NBR5738 e NBR5739. 

g. Os chumbadores com fixação química devem assegurar resistência ao 

arrancamento superior a 16.000 Kgf (deslocamento menor que 36mm) 

e 14.000 Kgf (deslocamento menor que 26mm), considerando cofre de 

500Kg com 4 chumbadores na base 

h. Os chumbadores com parafuso (parabolts) devem assegurar 

resistência superior a 7.500 Kgf (deslocamento menor que 26 mm), 

considerando cofre de 500Kg fixado com 4 parabolts na base. 

Referência comercial: Walsyva CBEPL 58165 (prisioneiro com rosca 

de 5/8” x 165 mm e prolongador liso) em aço carbono SI1010, ou 

similar. 

i. Em toda instalação de TAA é obrigatória apresentação de ART relativa 

à fixação, contendo detalhes do tipo de base e solução de fixação, 

resistência do concreto e resistência de arrancamento final do 

conjunto. A ART deve ser entregue no CSL juntamente com a lista de 



verificação ao final do serviço, sendo pré-requisito ao pagamento. 

4. Instalação do módulo remus 

a. Para evitar risco de tombamento o modulo remus deve ser fixado ao 

piso com 4 chumbadores com parafuso (parabolts, composto de 

parafuso, arruela lisa, jaqueta e cone) de 5/16” de diâmetro da rosca e 

3.1/4” de comprimento do parafuso, não havendo necessidade de base 

especial. 

b. Para evitar a entrada de água nas tomadas elétricas no caso de pisos 

laváveis, efetue vedação com cola de silicone cinza escuro para 

impermeabilização do perímetro externo de contato do totem ao piso. 

c. O módulo remus deve ser alimentado por um circuito elétrico exclusivo 

220 Volts com duas tomadas 20 A padrão NBR 14136. Uma das 

tomadas destina-se a alimentação da iluminação do medalhão de 

sinalização do módulo remus. A segunda tomada alimentará o 

nobreak. 

d. A iluminação da sinalização deve ficar permanentemente ligada, 

exceto nos locais que possuem restrição por parte do proprietário do 

local.  

e. Para comunicação via rede telefônica disponibilize um cabo UTP 

proveniente do bloco de conexões no Distribuidor Geral (DG) de 

Telefonia do prédio. 

f. Instale o nobreak e o switch PAE conforme figuras anexas (IN 324, 

item 7.14 – Instalação de ponto de atendimento eletrônico - PAE). 

Deixe uma cópia da figura 01/06 no módulo remus para que o técnico 

da operadora efetue a instalação dos modens e roteador corretamente 

nas bandejas. 

 

5.  Instalação elétrica 

a. Para cada módulo remus instale um circuito elétrico exclusivo 220 

Volts (FNT ou FFT) com disjuntor eletromagnético (curva C), de acordo 

com a NBR 5410.  

b. O circuito deve ter origem no quadro de distribuição de iluminação e 

tomadas do pavimento que possua disponibilidade de carga e onde, 

preferencialmente, não sejam ligados motores elétricos (ar 

condicionado, compressores, bombas, etc) que possam causar 

perturbações na energia. O cabo de alimentação do circuito, tipo 

flexível nas cores vermelho ou preto (F), azul (N) e verde (T), deve ser 

dimensionado para potência de 2 KVA, com seção mínima de 2,5 mm², 

sendo maior dependendo do comprimento do circuito e forma de 

instalação (NBR 5410). 

c. O quadro de energia deverá possuir preferencialmente os barramentos 

de terra e neutro separados (TNS). Caso exista um único barramento 

(PEN), os condutores terra e neutro devem ser originados desse 

barramento. O totem remus deve ser aterrado. Dê preferência a 

quadros alimentados por grupo gerador, estabilizadores ou nobreak, 

mediante autorização do proprietário. 

d. O circuito deve ser protegido com dispositivos DR (diferencial residual) 

de 30mA e DPS (dispositivo de proteção contra surtos) de 40 KA. 

Caso não haja espaço para instalação dos mesmos no quadro de 

origem, instale-os numa caixa exclusiva na parede atrás do módulo 

Remus. Para evitar desligamentos indevidos ou acidentes essa caixa 

deve ser fechada com parafusos. 

e. O circuito elétrico deve ser passado nos encaminhamentos existentes 

(eletrodutos, perfilados, eletrocalhas, etc) desde que autorizado pelo 

proprietário e respeitadas as taxas de ocupação da NBR 5410. 

Complemente o encaminhamento preferencialmente com os seguintes 

critérios, na ordem: 

i. Sobre o forro, utilizando eletroduto ¾” ou perfilado metálicos; 

ii. Descendo embutido em parede ou piso; 

iii. Aparente com eletroduto ¾ metálico pintados da cor da parede 

ou eletrocalha de alumínio com tampa de pressão, de forma que 

as instalações sejam o mais discreta possível; 

  

6. Instalação telefônica e lógica 

a. Verifique se o cabo telefônico de entrada do prédio possui 

disponibilidade  de dois pares em condições de uso para atender os 

modens de comunicação do PAE. Caso não possua, providencie 

adequação da entrada telefônica com autorização do proprietário, 



preferencialmente subterrânea, do ponto externo de entrega da 

concessionária  até o Distribuidor Geral de Telefonia (DG) do prédio. 

b. No  DG verifique  a  existência  de  disponibilidade  no  bloco  

telefônico para conexão do cabo interno que atenderá o PAE. Caso 

necessário instale um bloco IDC 110 com suporte de fixação 

(referência:  fabricante Krone ou similar) e identificação para atender 

ao Banco.  

c. Verifique a conexão de aterramento do DG. Os centelhadores 

destinados á proteção contra surtos elétricos devem ser instalado pela 

operadora. 

d. Instale um cabo UTP 4 pares categoria 5e do bloco de telefonia interna 

do DG até o local dos modens no módulo remus. Utilize os 

encaminhamentos de telefonia existente, mediante autorização do 

proprietário, complementando quando necessário (ver item 5e acima). 

Não é permitida passagem de cabo de telefonia na mesma tubulação 

do circuito elétrico. 

e. Os cabos de conexão (patch cord) são fornecidos junto com os 

respectivos equipamentos, ou seja, acompanham o switch, o TAA e o 

nobreak. Caso seja necessário substituí-los, utilize cabos categoria 5e 

montados e certificados em fábrica. 

f. No interior do Módulo Remus, os cabos deverão ser passados 

utilizando os anéis guias existentes para esse fim.  

 

7. Instalação da Rede Multiserviço (Remus) 

a. O CSL deve solicitar a instalação do circuito remus através da intranet 

(portal Geate) 15 dias antes da conclusão da infraestrutura. Esses 15 

dias são necessários para as providencias das operadoras 

(equipamentos, configurações, adequações na rede externa, etc). 

b. Para instalação dos modens e roteador da Remus pela operadora 

Embratel ou Telemar é obrigatória a conclusão de toda infraestrutura, 

e envio da lista de verificação com fotos (item 08 abaixo), via e-mail 

para Ditec/Geate, sem qualquer anotação de pendência. 

c. Após recebimento da lista de verificação, a operadora efetuará a 

instalação em duas visitas. Na primeira será instalado o circuito de 

acesso através do modem e na segunda o roteador. A instalação e a 

ativação da Remus ocorrerão em até 15 dias após a apresentação da 

lista de verificação.  

d. Quando a Ditec comunicar a instalação de acesso via satélite com 

antena parabólica, além da infraestrutura de telefonia, disponibilize 

espaço de 4 m² (mínimo), preferencialmente no solo para instalação de 

cada antena da operadora. A antena deve ser instalada o mais 

próximo possível do PAE, em local com visada para o satélite, não 

visível ao público e que ofereça condições de segurança para 

instalação e manutenção. 

e. Nos prédio que já possuem agência ou PAB do Banco conecte os TAA 

diretamente no switch da agência ou PAB através de cabo UTP, até 

90m, ou fibra óptica com conversor UTP/fibra nas distâncias maiores. 

Nesses caso também é obrigatória a instalação do módulo remus e do 

nobreak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. LISTA DE VERIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA PAE E PAT 

 
Após execução da infraestrutura responda o questionário abaixo, marcando “SIM” ou 
“NÃO” conforme as verificações. Solucione de imediato eventuais pendências que 
encontrar. 
Após assinatura o CSL deve juntar num único arquivo a lista de verificação digitalizada 
(PDF) e as fotos solicitadas (JPEG, com data e menores que 1MB cada), identificar o 
arquivo com o prefixo/SB (INFRA PAE xxxx.xx.zip) e enviar por e-mail para Ditec/Geate. 

 

Nome da dependência: Prefixo/sb: 

Nome Fiscal CSL: Telefone: 

CSL: Data: 

 
 
1. INSTALAÇÃO DO MÓDULO REMUS 
 
1.1  O Módulo Remus está instalado em local sem incidência direta de sol? 

(foto 01 – visão geral do ambiente) 
 
Obs: _____________________________________________________ 
 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

1.2  O Módulo Remus encontra-se limpo e possui todas as bandejas e a 
régua de tomadas? (foto 02- visão do módulo remus aberto, com 
nobreak, switch PAE e cabo UTP de telefonia) 

 
Obs: _______________________________________________________ 

 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

1.3  A chave do Módulo Remus está com a administração da agência? 
 
Obs: _______________________________________________________ 
 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

1.4  O Módulo Remus está fixado ao solo conforme especificado? 
 
Obs: _______________________________________________________ 
 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

1.5  No Módulo Remus a iluminação da sinalização está ligada à tomada 
de piso e o ventilador de exaustão está ligado na régua de tomadas 
interna e ambos estão funcionando corretamente? 

 
Obs: _______________________________________________________ 
 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

1.6  Todo cabeamento externo do Módulo Remus está oculto em 
eletrodutos ou eletrocalhas, de acordo com o padrão especificado?  
(foto 03 – vista das instalações externas ao módulo remus)  

 
Obs: _______________________________________________________ 
 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

2 ENERGIA ELÉTRICA  
 

2.1  Há um circuito elétrico 220 V exclusivo (FFT ou FNT polarizada), com 
disjuntor e cabo dimensionados de acordo com a NBR 5410 para o 
Módulo Remus? 

 
Obs: _______________________________________________________ 

 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

2.2  No quadro elétrico de origem há algum ar condicionado, motor ou 
equipamento que possa causar perturbação na alimentação elétrica do   
circuito? 

 
Obs: _______________________________________________________ 
 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

2.3  O circuito elétrico possui aterramento e foram instalados os 
dispositivos DR e DPS? 

 
Obs: _______________________________________________________ 
 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

2.4  O nobreak de 02 KVA gerenciável padrão BB está instalado, 
configurado com IP fixo, foi testado e funciona corretamente? 

 
Obs: _______________________________________________________ 

 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

2.5  Há energia na régua de tomadas do Módulo Remus?  
 
Obs: _______________________________________________________ 

 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

2.6  O Módulo Remus está aterrado?  
 
Obs: _______________________________________________________ 

 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

 
 

 
3 TELEFONIA E LÓGICA 
 

3.1  A entrada e o Distribuidor Geral (DG) de telefonia do prédio oferecem 
condições para instalação das duas linhas telefônicas necessárias, ou 
seja, possui dois pares disponíveis e em condições de uso (testados)? 
(foto 04 –  vista do DG mostrando cabo externo, bloco e cabo interno 
do PAE identificados) 

 
Obs: ______________________________________________________ 

 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

3.2  Há um cabo UTP cat. 5e, testado e identificado, interligando o bloco de 
conexão do DG ao local dos modens no Módulo Remus?   

 
Obs: ______________________________________________________ 
 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 



3.3  Eventuais interligações nos quadros intermediários já foram realizadas 
e identificadas? 

  
Obs: ______________________________________________________ 
 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

3.4  O switch PAE está no local com o respectivo cabo de conexão (patch 
Cord) para interligação ao roteador? 

 
Obs: ______________________________________________________ 
 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

3.5  A interface de comunicação do no break está configurada e conectada 
ao switch com o respectivo cabo de conexão (patch cord)? 

 
Obs: ______________________________________________________ 
 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

 
 
4 ACESSO VIA ANTENA – Responder caso a Ditec/Geate formalize a necessidade 

da instalação de antena parabólica para comunicação. 
 

4.1  O espaço de 4 m², preferencialmente no solo, necessário para 
instalação de cada antena está identificado e negociado junto ao 
proprietário do local? 

 
Obs: ______________________________________________________ 

 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

4.2  Há possibilidade de visada com satélite no local? (observar antenas 
parabólicas domésticas próximas). 

 
Obs: ______________________________________________________ 
 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

 
 

5 TAA 
 

5.1 A fixação do TAA ao solo oferece resistência ao arrancamento mínima 
de 7 toneladas? 

 
Obs: _____________________________________________________ 
 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

5.2  A ART de fixação do TAA foi paga e indica claramente a solução de 
fixação utilizada? (anexar ART paga digitalizada) 

 
Obs: _______________________________________________________ 

 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

5.3  Nos casos de instalação em laje, a ART da análise estrutural foi paga 
e indica claramente o local e a quantidade de TAA? (anexar ART paga 
digitalizada) 

 
Obs: _______________________________________________________ 

 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

5.4  O TAA está conectado ao nobreak e ligado? 
 
Obs: _______________________________________________________ 

 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

5.5  O ambiente possui boa iluminação e permite visibilidade do entorno  
por parte dos usuários? 

 
Obs: _______________________________________________________ 

 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

 
 

6 ANEXOS: 
Foto 01 -  visão geral do PAE; 
Foto 02 -  visão do módulo remus aberto, com nobreak, switch PAE, cabo UTP de 
telefonia, bandejas e régua de tomadas; 
Foto 03 -  vista das instalações externas ao módulo remus; 
Foto 05 - vista do DG mostrando cabo externo, bloco e cabo interno do PAE identificados 
ART de fixação do TAA, com pagamento,digitalizada. 
ART da estrutura , com pagamento, digitalizada 
 
 
7  OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
8  EMPRESA CONTRATADA PARA INFRAESTRUTURA 
 
Nome empresa:             
 
Funcionário para contato:            
 
Telefone: (            )       .     E-mail:       
 
 
9  FISCAL BB DO SERVIÇO CONTRATADO 
 
Matricula:               
 
Nome:              
 
Assinatura:              
 

 



Orientações para Manutenção da infraestrutura de 
Posto de Atendimento Eletrônico (PAE) 

e Posto de Atendimento Transitório (PAT) 
 

1. O presente manual atende a PAE e PAT com até 3 TAA. Locais com 4 ou 

mais Terminais de Autoatendimento (TAA) são consideradas Salas de Auto 

Atendimento e necessitam de manual especifico que deve ser elaborado e 

disponibilizado pelo CSL. Quiosques e Autobanco também necessitam de 

manual especifico do CSL. 

 

2. A manutenção deve ser orientada e coordenada pelo engenheiro responsável 

técnico da empresa contratada. 

 

3. A empresa contratada deve possuir técnicos treinados nas atividades que 

serão executadas, capacitados para serviços em eletricidade e nobreak e 

com conhecimento em rede de dados, telefonia e nos equipamentos de 

telecomunicações abaixo: 

a. Modem:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Roteador 

 

 

 

 

 

 

  

4. Para realização da manutenção é obrigatório que os técnicos tenham além do 

presente documento impresso em mãos, as “Orientações para execução de 

infraestrutura de PAE e PAT” padronizada pelo Banco. 

 

5. A manutenção preventiva deve ser realizada trimestralmente ou a qualquer 

tempo simultaneamente à manutenção corretiva. Entende-se por manutenção 

preventiva: 

a. Limpeza completa do ambiente e equipamentos; 

b. Revisão criteriosa de todos os itens de infraestrutura, considerando a 

lista de verificação e os padrões definidos pelo BB; 

c. Correção das não conformidades detectadas nas instalações; 

d. Apresentação de relatório técnico padronizado contendo todas as não 

conformidades detectadas e não resolvidas no PAE. 

  

6. A manutenção preventiva de rotina deve ser realizada preferencialmente em 

horário que não haja clientes. Caso seja realizada em horário de 

funcionamento, o local deve ser isolado com cones e fita de isolamento e 

deve ser fixado aviso impresso com os seguintes dizeres: 

TERMINAL EM MANUTENÇÃO  

RETORNO PREVISTO PARA xx:xx HORAS 

PONTO DE ATENDIMENTO PRÓXIMO: nome e endereço 

 

7. A manutenção preventiva deve ser realizada num período de até duas horas 

com acompanhamento do funcionário da agência ou do segurança da 

empresa contratada para abastecimento e preferencialmente com todos os 

equipamentos em funcionamento. Caso seja necessário desligar o modem e 



roteador durante o serviço, comunique previamente à Ditec/Geate via 

telefone 0800-729.0123 (help desk). 

 

8.  Nos locais que necessitarem de intervenções mais longas e complexas o 

CSL deve agendar a manutenção preventiva programada, providenciando 

previamente o desabastecimento do TAA e solicitando a parada da Remus no 

Portal Geate com 10 dias de antecedência. Na solicitação devem ser 

informados nome e telefone do funcionário do CSL e do técnico responsável 

no local, dia/data/hora do desligamento e do retorno. 

 

9. O funcionário da agência é responsável pela abertura do Módulo Remus e 

acompanhamento do serviço, exceto nos PAE com abastecimento 

terceirizado, onde essa atividade pode ser efetuada pelo segurança da 

empresa de abastecimento.  

 

10.  O técnico da empresa mantenedora somente poderá deixar o PAE após 

conclusão do serviço e com o TAA disponível para uso. No caso de problema 

de comunicação ou no TAA, o técnico deve ligar para Ditec (0800-729.0123 

help desk) e seguir orientações para recuperar os sistemas. Caso não 

obtenha êxito, o funcionário da Ditec acionará a operadora ou a Cobra, 

conforme o caso, e dispensará o técnico da mantenedora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. LISTA DE VERIFICAÇÃO DE MANUTENÇÃO PARA PAE E PAT 

 
Siga a lista de verificações abaixo durante a manutenção do PAE e PAT, preenchendo 
após execução do serviço. 
 

Nome da dependência: Prefixo/sb: 

Nome Fiscal CSL: Telefone: 

CSL: Data: 

 
 
1. Condições gerais do PAE ou PAT 
1.1   O PAE atende aos leiautes padronizados para um, dois e três TAA 

conforme o manual de “Orientações para execução de infraestrutura de 
PAE e PAT?   (Caso necessário corrija posição do módulo remus existente. Anote 
abaixo eventual necessidade de mudar posição do TAA ou falta  de módulo remus).  

 
Obs: ________________________________________________                
 
                                                                                                                          
                                                                                                                 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

 1.2 Há alguma condição ambiental que possa prejudicar o funcionamento 
do PAE? (informe se há problemas como: incidência de sol, poeira, infiltração, vibração, 
temperatura acima de 32° C, interferência elétrica,  etc) 

 
Obs: _______________________________________________________ 
 
                                                                                                                        

 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

1.3 Há alguma condição ambiental que possa prejudicar a segurança do 
PAE?  (informe se há problemas como: pouca iluminação, local com pouca visibilidade 
por parte dos usuários, TAA fora do raio de visão de eventual segurança ou câmera de 
CFTV, TAA sem fixação ou fora do padrão de 7 Toneladas exigido, etc) 
 
Obs: _______________________________________________________ 
 
                                                                                                                        
 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

1.4 O ambiente em torno do PAE está limpo e organizado?  (informe se há 
falha na limpeza ou desordem no ambiente em torno que possa prejudicar a imagem do 
PAE) 
 
Obs: _______________________________________________________ 
 
                                                                                                                        
 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

 
 



2. Limpeza  
2.1  Efetue limpeza com aspirador de pó e pano seco na parte interna e 

atrás do módulo remus e no TAA. Caso seja necessária a utilização de 
pano úmido ou detergente, o circuito elétrico, o nobreak e as baterias 
devem ser desligados. (o aspirador pode ser ligado na tomada de piso da 
iluminação da sinalização).  

Ao terminar o serviço todo o conjunto encontra-se limpo e com boa 
aparência? 

 
Obs: _____________________________________________________      
 
                                                                                                                        
 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

 

 
3. Módulo Remus 
3.1  Todas as 09 bandejas internas do módulo remus estão fixadas 

conforme o padrão do manual de instalação? (providencie ajuste se 
necessário) 

 
Obs: _____________________________________________________     
 
                                                                                                                        
 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

3.2  Os modens, roteador, switch, nobreak, baterias e régua de tomadas 
estão distribuídos no módulo remus conforme padrão do manual de 
instalação? (providencie ajuste se necessário) 

 
Obs: _______________________________________________________  
 
                                                                                                                        

 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

3.3  As 04 lâmpadas 16 W e 02 reatores eletrônicos da iluminação do 
medalhão de sinalização estão funcionando corretamente? (providencie 
substituição e conserto se necessário) 

 
Obs: _______________________________________________________ 
 
                                                                                                                        
 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

3.4  As duas tomadas elétricas, a régua de tomadas, os cabos de força dos 
equipamentos e das baterias estão em bom  estado de conservação, 
organizados e firmemente conectados? (providencie substituição e conserto 
se necessário) 

 
Obs: _______________________________________________________ 
 
                                                                                                                        
 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

3.5  Os cabos de comunicação do modem, roteador, switch, nobreak e 
TAAs  estão em bom estado de conservação, organizados e 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

firmemente conectados? (providencie substituição e conserto se necessário) 
 
Obs: _______________________________________________________ 
 
                                                                                                                        
 
3.6  Todo cabeamento externo do Módulo Remus está oculto em 

eletrodutos ou eletrocalhas, de acordo com o padrão especificado? 
(providencie conserto ou substituição  se necessário) 

 
Obs: _______________________________________________________ 
 
                                                                                                                        
 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

3.7  O módulo remus está fixado ao piso, não possui danos na pintura ou 
sinais de ferrugem e a fechadura funciona corretamente? (providencie 
conserto ou substituição  se necessário) 

 
Obs: _______________________________________________________ 
 
                                                                                                                        
 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

3.8  Todos os equipamentos estão conectados à régua de tomadas, exceto 
os TAAs que estão conectados diretamente ao nobreak e o medalhão 
de sinalização que está conectado na tomada do piso? (efetue ajustes ao 
padrão de instalação se necessário) 

 
Obs: _______________________________________________________ 
 
                                                                                                                        

 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

3.9  O ventilador exaustor do módulo remus está funcionando com a vazão 
correta? (providencie conserto ou substituição  se necessário) 

 
Obs: _______________________________________________________ 
 
                                                                                                                        
 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

 

 
4 Energia Elétrica 
4.1  O circuito elétrico do PAE é exclusivo, possui aterramento, permanece 

sempre ligado (24x7), os cabos estão corretamente dimensionados e 
não apresentam pontos de aquecimento ou deterioração? (providencie 
conserto ou substituição  se necessário) 

 
Obs: _______________________________________________________ 
 
                                                                                                                        

 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 



4.2  O disjuntor e os dispositivos DR 30 mA e DPS 40 KA estão em bom 
estado de conservação e operacionais? (providencie conserto ou substituição  
se necessário) 

 
Obs: _______________________________________________________ 
 
                                                                                                                        
 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

4.3  As conexões no quadro elétrico e nas tomadas estão bem fixas e não 
apresentam sinais de aquecimento ou deterioração? (providencie conserto 
ou substituição  se necessário) 

 
Obs: _______________________________________________________ 
 
                                                                                                                        
 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

4.4  O quadro elétrico possui alguma carga elétrica, tais como ar 
condicionado, motores, etc que provoca interferência na alimentação 
do PAE? (providencie alimentação de outro quadro se necessário e possível, caso 
contrário relate problema eventualmente observado) 

 
Obs: _______________________________________________________ 
 
                                                                                                                        
 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

4.5  O no break de 02 KVA gerenciável possui autonomia mínima de 20 
minutos? (efetue teste de autonomia do no break via placa de comunicação, 
substitua o banco de baterias quando necessário e registre a respectiva data na placa 
de comunicação) 

 
Obs: _______________________________________________________ 
 
                                                                                                                        

 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

4.6  Os encaminhamentos de eletrodutos ou eletrocalhas atendem aos 
padrões de instalação do BB?  (efetue ajustes se necessário) 

 
Obs: _______________________________________________________ 
 
                                                                                                                        

 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

4.7  O Módulo Remus está aterrado? (efetue ajuste se necessário) 

 
Obs: _______________________________________________________ 

 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

 
 
5 Telefonia e Lógica 
5.1  O cabo telefônico de entrada, o bloco de conexão no DG de telefonia e 

o cabo UTP interno estão em bom estado de conservação,  identificado 
e com as conexões bem fixas? (providencie conserto ou substituição  se 
necessário)   

 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

Obs: ______________________________________________________    
 
                                                                                                                         

 
5.2  Os cabos de conexão (patch cords cat. 5e) estão em bom estado de 

conservação e os conectores bem fixados aos equipamentos? 
(providencie a substituição  se necessário) 

 
Obs: ______________________________________________________ 
 
                                                                                                                      
 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

5.3  Os cabos estão bem fixados ao modem e ao roteador? (providencie 
conserto se necessário) 

  
Obs: ______________________________________________________ 
 
                                                                                                                       
 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

5.4  A interface de comunicação do nobreak está conectada ao switch e 
operacional? (providencie conexão e configuração via help desk se necessário) 

 
Obs: ______________________________________________________ 
 
                                                                                                                       
 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

5.5  O DG possui aterramento e as linhas telefônicas que atendem ao PAE 
possuem protetores de surto? (providencie adequação necessária) 

 
Obs: ______________________________________________________ 
 
                                                                                                                       
 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

 
 
6 Comunicação com acesso via antena parabólica (responder quando for o caso) 

6.1  O espaço onde a antena está instalada (4 m²) está limpo, com 
eletrodutos e  cabeamento organizado  e sem obstáculos que 
prejudiquem a visada com satélite? (providencie limpeza e ajustes 
necessários. Caso seja necessário intervenção na antena ou no cabo de 
comunicação relate para providências da operadora) 

 
Obs: ______________________________________________________ 
 
                                                                                                                      

 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

6.2  A antena está rigidamente fixada, conectada ao aterramento, e com as 
condições de acesso e segurança adequado? (providencie as adequações 
necessárias na infraestrutura: aterramento, para raio, escada, guarda corpo, etc) 

 
Obs: ______________________________________________________ 
 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 



                                                                                                                      
 

 
 

7 TAA 
7.1  O TAA está conectado ao nobreak e funcionando normalmente? 
 
Obs: _______________________________________________________ 
 
                                                                                                                        

 

SIM 
(     ) 

NÃO 
(     ) 

 
 
8  OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
9  EMPRESA CONTRATADA PARA MANUTENÇÃO 
 
Nome empresa:             
 
Funcionário para contato:            
 
Telefone: (            )       .     E-mail:       
 
 
10  FISCAL BB DO SERVIÇO CONTRATADO 
 
Matricula:               
 
Nome:              
 
Assinatura:              
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ORIENTAÇÕES GERAIS / MANUAL DE 
ACESSIBILIDADE 
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1. Aspectos Gerais  

1.1. O padrão físico aqui referido abrange todos os aspectos referentes à arquitetura e às 
instalações técnicas de engenharia que dão suporte para o funcionamento das dependências,  

2. Acessibilidade  

2.1. Conceitos  

2.1.1. As ações de Acessibilidade visam eliminar as barreiras físicas que dificultam a autonomia e a 
participação na vida social. Elas buscam o bem-estar e o desenvolvimento social do homem, 
refletindo o compromisso social das empresas em sua implementação. Assegura o respeito ao 
direito de ir e vir, oferece condições para que as pessoas possam realizar suas atividades 
habituais, incorpora novos consumidores de produtos e serviços, promove a inclusão social e 
propicia a conformidade com as leis brasileiras. Para efeito de aplicação da Lei e das Normas, os 
prédios de uso do Banco devem ser enquadrados na categoria de prédios de uso coletivo.  

2.1.2. Termos empregados:  

2.1.2.1. Acessibilidade - é a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para 
utilização com segurança e autonomia de edificações, espaços, mobiliários e equipamentos 
urbanos e elementos;  

2.1.2.2. Adaptado - Espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou elemento cujas 
características originais foram alteradas posteriormente para se tornarem acessíveis;  

2.1.2.3. Adequado - Espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou elemento cujas 
características foram originalmente planejadas de forma acessível;  

2.1.2.4. Área de aproximação - Espaço sem obstáculos para que a pessoa que utiliza cadeira de 
rodas possa manobrar, deslocar-se, aproximar-se e utilizar o mobiliário ou o elemento com 
autonomia e segurança;  

2.1.2.5. Área de resgate - Área com acesso direto para uma saída, destinada a manter em 
segurança pessoas com deficiências ou com mobilidade reduzida, enquanto aguardam socorro em 
situação de sinistro;  

2.1.2.6. Área de transferênia - Espaço necessário para que uma pessoa utilizando cadeira de 
rodas possa se posicionar próximo ao mobiliário para o qual necessita transferir-se;  

2.1.2.7. Barreira arquitetônica, urbanística ou ambiental - Qualquer elemento natural, instalado ou 
edificado que impeça a aproximação, transferência ou circulação no espaço, mobiliário ou 
equipamento urbano;  
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2.1.2.8. Elemento - Qualquer dispositivo de comando, acionamento, comutação ou comunicação. 
São exemplos de elementos os telefones, intercomunicadores, interruptores, torneiras, registros, 
válvulas, botoeiras, painéis de comando, entre outros;  

2.1.2.9. Rota acessível - Trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, que conecta os ambientes 
externos ou internos de espaços e edificações, e que possa ser utilizado de forma autônoma e 
segura por todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiência. A rota acessível externa pode 
incorporar estacionamentos, calçadas rebaixadas, faixas de travessia de pedestres e rampas. A 
rota acessível interna pode incorporar corredores, pisos, rampas, escadas, elevadores e 
plataformas;  

2.1.2.10. Rota de fuga - Trajeto contínuo, devidamente protegido, proporcionado por portas, 
corredores, antecâmeras, passagens externas, balcões, vestíbulos, escadas, rampas ou outros 
dispositivos de saída ou combinações destes, a ser percorrido pelo usuário, em caso de um 
incêndio de qualquer ponto da edificação até atingir a via pública ou espaço externo, protegido do 
incêndio;  

2.1.2.11. Bocel - Trecho do piso da escada que se projeta sobre o piso imediatamente abaixo;  

2.1.2.12. M.R. - Módulo de Referência.  

2.2. Orientações Gerais  

2.2.1. As normas e Leis citadas a seguir regulamentam a acessibilidade e estabelecem parâmetros 
técnicos a serem observados quando da execução de projetos, construções e adaptações de 
edifícios:  

2.2.1.1. Decreto 5.296, de 2 de dezembro de 2004 - regulamenta as leis número 10.048, de 8 de 
novembro de 2000 e 10.098, de 19 de dezembro de 2000 que dão prioridade de atendimento e 
estabelecem normas gerais e critérios básicos para promoção de acessibilidade das pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida. Arquivo com a integra do Decreto disponível na Internet 
no link: http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm;  

2.2.1.2. Resolução Bacen 2878, de dezembro de 2001, sobre atendimento preferencial e prioritário 
para instituições bancárias;  

2.2.1.3. Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, incluindo decretos de regulamentação e 
resoluções complementares - Código de Trânsito Brasileiro;  

2.2.1.4. NBR 9050/2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos, de 30.06.2004;  

2.2.1.5. NBR 15.250/2005 - detalha os requisitos funcionais de acessibilidade em terminal 
eletrônico de atendimento bancário;  

2.2.1.6. NBRM 313/2007 - fixa as condições exigíveis na elaboração do projeto, fabricação e 
instalação de elevadores de passageiros bem como dos requisitos de segurança, com o fim de 
adequá-los com características para transportar pessoas com deficiência;  
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2.2.1.7. NBR 9077/2001 - Saídas de emergência em edifícios - procedimentos;  

2.2.1.8. NBR 9283/1986 - Mobiliário urbano Classificação;  

2.2.1.9. NBR 9284/1986 - Equipamento urbano Classificação;  

2.2.1.10. NBR 10898/1999 - Sistema de iluminação de emergência;  

2.2.1.11. Estão disponibilizados gratuitamente arquivos com a integra das Normas da ABNT 
relativas a acessibilidade, na Internet, no link: http://www.mpdft.gov.br/sicorde/abnt.htm.  

2.2.2. Para as plataformas instaladas internamente em agências da Rede Varejo, deverão ser 
seguidas as orientações específicas para aqueles tipos de espaço, considerados seus normativos 
(Espaço Estilo, Nipo Brasileiro, Agro, entre outros).  

2.3. Passeio Público e Circulações Externas  

2.3.1. Sempre que possível deverá ser garantida a existência de faixa livre, ou seja, faixa sem 
elementos que possam interferir no fluxo de pedestres, com pavimentação regular, firme, estável e 
antiderrapante, com largura mínima de 1,20 m e ideal de 1,50 m, de acordo com a NBR 
9050/2004, capítulo 6:  

2.3.1.1. A pavimentação do restante do passeio deverá ter superfície regular, firme e estável sob 
qualquer condição, que não provoque trepidação em dispositivos com rodas (cadeiras de rodas). 
Admite-se inclinação transversal de no máximo 3%. Inclinações longitudinais maiores que 5% 
deverão ser tratadas como rampas;  

2.3.2. Deverá ser garantida a existência de guia de balizamento, ou linha guia, para orientação da 
pessoa com deficiência visual. Esta linha pode ser a parede lateral, muro, mureta, mobiliário 
alinhado ou outra espécie de anteparo para balizamento.  

2.3.3. As grelhas e juntas de dilatação deverão estar preferencialmente fora do fluxo principal de 
circulação. Quando instaladas em rotas acessíveis, as aberturas resultantes devem ter em sua  

2.4. Escadas e seus Componentes  

2.4.1. Degraus e escadas fixas em rotas acessíveis deverão estar associados à rampa ou ao 
equipamento de transporte vertical.  

2.4.2. Todo degrau ou escada deverá ter sinalização visual na borda do piso, em cor contrastante 
com a do acabamento, medindo entre 0,02 m e 0,03 m de largura. Essa sinalização pode estar 
restrita à projeção dos corrimãos laterais, com no mínimo 0,20 m de extensão:  

2.4.2.1. Elementos de Arquitetura - Escadas - Manual de Acessibilidade Prancha 05  

2.4.3. Nas rotas acessíveis não deverão ser utilizados degraus e escadas fixas com espelhos 
vazados. Quando da utilização de bocel ou espelho inclinado, a projeção da aresta não deverá 
avançar mais que 1,5 cm sobre o piso.  
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2.4.4. O degrau inicial da escada deverá estar recuado no mínimo 30 cm em relação aos limites do 
ambiente por onde se dá acesso a ela (corredores, halls, passeio público).  

2.4.5. Na execução de degraus e escadas, deverãos ser observados os requisitos da NBR 
9050/2004 item 6.6.:  

2.4.5.1. Para edificações existentes é possível utilizar a distância de 90 cm livres entre os 
corrimãos na largura de rampas e escadas, desde que o espaço não permita o atendimento da 
largura mínima da Norma.  

2.4.6. As dimensões dos pisos e espelhos deverão ser constantes em toda a escada, e atender às 
seguintes condições:  

2.4.6.1. Pisos (p): 0,28 m < p < 0,32 m;  

2.4.6.2. Espelhos (e): 0,16 m < e < 0,18 m;  

2.4.6.3. 0,63 m < p+2e <0,65 m.  

2.4.7. As escadas fixas deverão ter no mínimo um patamar a cada 3,20 m de desnível e sempre 
que houver mudança de direção. A dimensão longitudinal mínima dos patamares é de 1,20 m.  

2.4.8. As rotas de fuga deverão atender ao disposto na NBR 9077 - Saídas de emergência em 
edifícios - Procedimento. Quando incorporarem escadas de emergência, deverão ser previstas 
áreas de resgate com espaço reservado e demarcado para o posicionamento de pessoas em 
cadeiras de rodas, dimensionadas de acordo com o Módulo de referência. A área deverá ser 
ventilada e fora do fluxo principal de circulação. 

2.4.9. Corrimão e guarda-corpo:  

2.4.9.1. Os corrimãos e guarda-corpos deverão ser construídos em tubo de aço, ser firmemente 
fixados às paredes ou piso e oferecer condições seguras de utilização;  

2.4.9.2. Nas escadas deverá ser utilizado corrimão simples, e nas rampas corrimão duplo;  

2.4.9.3. Os corrimãos deverão ser instalados em ambos os lados dos degraus isolados, das 
escadas fixas e das rampas. Nos casos de escadas ou rampas com mais de 2,40 m de largura, 
instalar corrimão central;  

2.4.9.4. A superfície de empunhadura deverá ter largura entre 3 cm e 4,5 cm, sem arestas vivas. 
Deverá permitir boa empunhadura e deslizamento, sendo preferencialmente de seção circular, 
conforme NBR 9050/2004 item 4.6.5;  

2.4.9.5. Os corrimãos deverão estar afastados 4 cm da parede de fundo e, quando embutidos na 
parede, 15 cm da face superior da reentrância;  

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

2.4.9.7. Os corrimãos laterais deverão ser contínuos, sem interrupção nos patamares das escadas 
ou rampas;  

2.4.9.8. As escadas e rampas que não forem isoladas das áreas adjacentes por paredes deverão 
dispor de guarda-corpo associado ao corrimão.  

2.5. Portas e Portões  

2.5.1. As portas, inclusive de elevadores, deverão ter um vão livre mínimo de 0,80 m e altura 
mínima de 2,10 m. Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos uma delas deverá ter vão livre 
de 0,80 m. No vão de passagem da porta tem de ser levado em consideração a maçaneta e o pivô, 
no caso de portas pivotantes em vidro.  

2.5.2. Deverá ser garantido espaço de aproximação para o cadeirante junto às portas, conforme 
NBR 9050/2004 item 6.9.2:  

2.5.3. As portas deverão reunir condições de abertura com um único movimento e suas maçanetas 
devem ser do tipo alavanca, instaladas a uma altura entre 0,90 m e 1,10 m.  

2.5.4. A execução e instalação de portas e portões, deverão atender aos requisitos da NBR 
9050/2004 item 6.9.2.  

2.6. Sanitários  

2.6.1. As dimensões mínimas dos sanitários especiais ou dos boxes acessíveis em sanitários 
coletivos deverão ser de 1,50 m x 1,70 m, e devem conter no mínimo bacia sanitária e lavatório. A 
porta deverá abrir para fora.  

2.6.2. Nos sanitários acessíveis deverá ser instalado dispositivo de sinalização sonora de 
emergência ao lado da bacia, a uma altura de 0,40m do piso acabado, para acionamento em caso 
de queda:  

2.6.3. Não deverá ser utilizado vaso sanitário com caixa acoplada.  

2.6.4. As portas dos sanitários deverão ser dotadas de barras de apoio conforme item 7.2.4 da 
NBR 9050/2004.  

2.7. Sinalização Visual  

2.7.1. Informações visuais de sinalização deverão seguir premissas de textura, dimensionamento e 
contraste de cor dos textos, das figuras e dos conjuntos em relação ao ambiente, para que sejam 
perceptíveis por pessoas com baixa visão:  

2.7.1.1. Elementos de arquitetura - Sinalização - Manual de Acessibilidade Prancha 07 .  

2.7.2. A Sinalização se divide em:  



�

�

CENOP Logistica SP
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.7.2.1. Sinalização visual - para pictogramas ou textos serigrafados ou adesivados sem relevo. 
Utilizada sempre em portas. Serve para realizar a sinalização para pessoas sem deficiência;  

2.7.2.2. Sinalização visual e tátil - para pictogramas, textos e textos em Braille, com relevo. 
Utilizada em paredes e no Mapa Tátil. Utilizada por pessoas com visão reduzida ou cegos que 
leiam em Braille;  

2.7.2.3. Sinalização tátil - para piso (piso tátil ou podotátil) e sinalização de corrimãos, não 
acompanhada de textos.  

2.8. Sinalização Visual e Tátil nos Ambientes  

2.8.1. Este tipo de sinalização sempre será aplicado nas paredes, ao lado da porta de acesso dos 
ambientes:  

2.8.1.1. No caso de escadas a aplicação deverá ser realizada no final da escada, em cada 
pavimento, preferencialmente alinhada com a sinalização do corrimão, na altura entre 90 e 110 cm, 
pela base.  

2.8.2. Compreende o texto indicativo em relevo e texto em Braille;  

2.8.3. As informações em Braille não dispensam a sinalização visual com caracteres ou figuras em 
relevo:  

2.8.4. O texto em Braille deve ser grafado nessa fonte, 27 pontos (7,4 mm de altura de cada célula 
composta de seis pontos divididos em duas colunas de 3 pontos cada), somente grafados os 
caracteres em minúsculas:  

2.9. Sinalização Tátil para Corrimão  

2.9.1. Os corrimãos de escadas e rampas deverão ser sinalizados através de:  

2.9.1.1. anel com textura contrastante com a superfície do corrimão, instalado 1,00 m antes das 
extremidades, sem arestas cortantes;  

2.9.1.2. sinalização em Braille, informando sobre os pavimentos no início e no final das escadas 
fixas e rampas, instalada na parte superior do prolongamento horizontal do corrimão.  

2.9.2. Os anéis serão instalados nos corrimãos duplos de rampas (nas duas alturas) e de escada.  

2.9.3. A aplicação deste tipo de sinalização deverá ser efetuada como orientado a seguir:  

2.9.3.1. Sinalização tátil corrimãos - Manual de Acessibilidade Prancha 14.  

2.10. Sinalização Tátil para Pisos  

2.10.1. A sinalização tátil de piso poderá ser:  
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2.10.1.1. De direcionamento;  

2.10.1.2. De alerta.  

2.10.2. Ambas deverão ter cor contrastante com a do piso adjacente, em variações de tonalidade 
entre cinza e preto, e poderão ser sobrepostas ou integradas ao piso existente, atendendo às 
seguintes condições:  

2.10.2.1. quando sobrepostas, o desnível entre a superfície do piso existente e a superfície do piso 
implantado deve ser chanfrado e não exceder 2 mm;  

2.10.2.2. quando integradas, não deve haver desnível entre elas.  

2.10.3. A textura da sinalização tátil de alerta deverá consistir em um conjunto de relevos tronco-
cônicos dispostos conforme NBR 9050/2004 item 5.14.1.2. A modulação do piso deverá garantir a 
continuidade de textura e o padrão de informação:  

2.11. Mapa Tátil  

2.11.1. Deverá ser instalado na Sala de Autoatendimento, posicionado imediatamente após a 
entrada acessível e antes da derivação do piso tátil para o ATM acessível:  

2.12. Sinalização de Emergência e Alarme  

2.12.1. A sinalização sonora deverá ser associada à sinalização visual para os casos onde for 
necessária sinalização de emergência. Os alarmes sonoros, bem como os alarmes vibratórios, 
deverão estar associados e sincronizados aos alarmes visuais intermitentes, de maneira a alertar 
as pessoas com deficiência visual, as pessoas com deficiência auditiva e atender aos requisitos da 
NBR 9050/2004 item 5.7.  

2.12.2. A porta de acesso às áreas de resgate, onde forem necessárias, deverá ser identificada 
com sinalização em material fotoluminescente ou ser retroiluminada. A área de resgate deverá ser 
sinalizada junto à demarcação do M.R. no piso. Deverão ser afixadas instruções sobre a utilização 
da área de resgate, atendendo aos requisitos da NBR 9050/2004.  
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1 NORMAS

1.1 Conforme NBR 9050/2004, Manual de Sinalização Interna e Manual de Acessibilidade

do Banco do Brasil, anexos ao final do Caderno.

1.2 Os alarmes deverão ser fornecidos e instalados rigorosamente de acordo com as

especificações de materiais, cores, acabamentos e dimensões descritos na

norma e nos manuais.

1.3 Antes da aquisição dos alarmes de sinalização o CONSTRUTOR deverá apresentar

amostras para apreciação e aprovação da Fiscalização.

2 ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS E CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 PRODUTO: Botoeira

- Tipo  : tipo soco, com grau de proteção IP65; 

- Fornecedor  : Steck (referência S-Q1M4N), Siemens, VBN ou similar;

- Quantidade  : 01 (um) para cada sanitário acessível;

- Aplicação  : Instalação nos sanitários para Pessoas com Deficiência, próximo às

bacias sanitárias, conforme indicado em projeto.

OBS: Junto à botoeira deverá constar a seguinte inscrição: Acione em caso de

emergência (atentar para formatação padrão). 
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Placa metálica (7,5 X 15,0cm)
pintura  eletrostática na cor (ref.
PANTONE 485), com letras em
adesivo vinílico na cor branca

Texto
Fonte Arial 68
centralizado na 
placa metálica

40cm
do chão
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2.2 PRODUTO: Alarme Sonoro e Visual

- Tipo  : Indicador Sonoro com sinalização visual acoplado;

- Características do alarme sonoro  :

                                     -    ter intensidade e freqüência entre 500 Hz e 3.000 Hz;

- freqüência variável alternadamente entre som grave e agudo,

se o ambiente tiver muitos obstáculos sonoros (colunas ou

vedos);

- intermitência de 1 a 3 vezes por segundo;

- intensidade de no mínimo 15 dBA superior ao ruído médio do

local ou 5 dBA acima do ruído máximo do local;

- Cor preta.

- Garantir que não haja inscrição da palavra de incêndio ou fire

no corpo do dispositivo sonoro.

- Características da sinalização visual:  

                                    - aparência intermitente;

- luz em xenônio de efeito estroboscópico ou equivalente;

- intensidade mínima de 75 candelas;

- taxa de flash entre 1 Hz e 5 Hz;

- ser instalados a uma altura superior a 2,20 m acima do piso,

ou 0,15 m inferior em relação ao teto mais baixo;

- ser instalados a uma distância máxima de 15 m; podem ser

instalados um espaçamento maior até o máximo de 30 m,

quando não houver obstrução visual.

- Fornecedor  : Bosch (modelo DAS24-VARC), Siemens, VBN ou similar;

- Quantidade  : 01 (um) para cada sanitário acessível;

-     Aplicação: Instalar no corredor próximo do sanitário de PPNE.

Obs.: Recomenda-se adotar em ambientes internos valores entre 35 dBA e 40 dBA e em

ambientes externos, valores entre 60 dBA a 80 dBA, sendo recomendado utilizar o valor

de 60 dBA.
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2.3 PRODUTO: Fonte AC/DC

- Tipo  : tipo chaveada, entrada 90~230 VAC, saída 24 VDC, capacidade 0,3A; 

- Fornecedor  : Trancil ou similar;

- Quantidade  : 01 (um) para cada sanitário acessível;

- Aplicação  : Alimentação do alarme sonoro e visual.

3 DIAGRAMAS DE INSTALAÇÃO

alarme sonoro e visual

      fonte AC/DC

      tomada tripolar 2P+T

terra  

 neutro

                          luminária
fase     retorno luminária

             forro

     

tubo galvanizado de ½� com cabo flexível
de 1,5 mm², na cor vermelha.

                                                                                                          
     Interruptor da luminária

                                 botoeira tipo soco 

               40 cm
          vaso sanitário
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Obs.: Sugestão da CSL Recife/Plataforma Fortaleza. Para novas dependências, executar
circuito exclusivo partindo do QDG para alimentação do sistema de sinalização
de emergência.
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