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 A sinalização de prevenção e combate a incêndio é um tipo de 

sinalização imprescindível a qualquer estabelecimento comercial. 

 Segundo normas internacionais e Instruções Técnicas dos Corpos de 

Bombeiros dos estados brasileiros, existem 05 tipos de sinalização que 

compõe a sinalização de prevenção e combate a incêndio. São elas:

1 - Sinalização de proibição

2 - Sinalização de alerta

3 - Sinalização de orientação e salvamento

4 - Sinalização de equipamentos de combate a incêndio e alarme

5 - Sinalização complementar

A seguir apresentamos todos os tipos de sinalização de prevenção e combate 

a incêndio conforme as normas NBR 13434, 13435 e 13437 da ABNT, além da 

IT-15 do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. 

Os tamanhos padrões são definidos de acordo com as distâncias de 

visualização conforme projeto aprovado pelo corpo de bombeiros. 

a segurança está em suas mãos.
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sinalização de
alerta e proibição

  Placas  projetadas conforme 

padrões das NBRs 13434, 13435, 

13437 e da IT-15 do CBMMG.

Confira as medidas destes tipos de 

sinalização na tabela de referência no final 

deste catálogo. 

Sinalização de Proibição

Proibido produzir
chama

P-2

Proibido Fumar

P-1

Proibido utilizar
água para apagar

o fogo

P-3

Proibido utilizar
elevador em caso

de incêndio

P-4

Proibido obstruir
este local

P-5

Sinalização de Alerta

A-1

Alerta geral

A-2

Cuidado, risco
de incêndio

A-3

Cuidado, risco
de explosão

A-4

Cuidado, risco
de corrosão

A-5

Cuidado, risco
de choque

elétrico

A-6

Cuidado, risco
de radiação

A-7

Cuidado, risco
de exposição a

produtos tóxicos

sinalização de
orientação

e salvamento

fique atento a qualidade das placas. elas devem ser fotoluminescentes
conforme determinado nas normas. 

 As placas de orientação e salvamento devem obrigatoriamente ser 

confeccionadas em material fotoluminescente para atender as normas. 

A base do material não deverá propagar chamas, nem fumaça tóxica. 

 Veja aqui como identificar o modelo 

e o tamanho da placa no seu projeto.

S1 S-2 S-3 S-4 S-5

SAÍDA

S-7 S-8 S-9 S-10

S-11 S-12

SAÍDA

S-13

SAÍDA

S-14 S-15

SAÍDA

S-16

APERTE

E EMPURRE

S-18 S-19 S-20 S-21

1º SS 1º

S-17

S-6

S3
H=158mm
L=2,0H

S3
H=158mm
L=2,0H

S2
H=158mm
L=2,0H

CIRCULAÇÃO

COPA

BANHEIRO

ABRIGO

S3
H=158mm
L=2,0H

Modelo da placa

Simulação de um projeto

Altura da placa

Largura da placa
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BOMBA
DE

INCÊNDIO

ALARME
DE

INCÊNDIO

Alarme sonoro

E-1 E-2 E-3

E-5

Extintor de
incêndio

Comando manual de alarme ou bomba de incêndio

E-6

Extintor de incêndio
com numeração

001

E-9

Hidrante de
incêndio

E-11

Válvula de controle
do sistema

de chuveiros
automáticos

E-10

Coleção de
equipamentos
de combate a

incêndio

E-7

Mangotinho

E-13 E-14 E-15

Setas indicativas de localização dos equipamentos

sinalização de
equipamentos de
combate a incêndio
e alarme

sinalização
complementar

  Placas  projetadas conforme padrões das NBRs 13434, 13435, 13437 e da 

IT-15 do CBMMG.

Telefone ou
interfone de
emergência

Abrigo de mangueira e
hidrante

Sinalização de solo
para equipamentos

de combate à
incêndio

E-4

E-8

E-12

E-16

Mensagem escrita de acordo com
os sistemas de proteção contra
incêndio existentes na edificação.

O tipo de estrutura e os telefones
de emergência da localidade.

Sinalização com mensagens

M-6 M-7

M-4

Manter a porta corta-fogo da
saída de emergência fechada

Indicação da saída de
emergência e a rota
de fuga específica

M-1

M-5

M-2

Indicação da lotação máxima
admitida no recinto de reunião

de público

M-3

Aperte e empurre o dispositivo
de abertura da porta

Indicação da saída de
emergência e a rota
de fuga específica
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Utilizada quando o ambiente interno ou externo possui
sistema de iluminação de emergência.

Utilizada quando o ambiente interno ou externo possui
iluminação artificial em situação normal, porém não

possui sistema de iluminação de emergência.

200mm
7

0
m

m

Detalhe da sinalização tipo C-1

Indicação continuada de rotas de fuga

C-1

Indicação de obstáculos

O-1

O-2

Direção de rota de saída

sinalização
complementar

exemplos de sinalização instaladas

C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C-7

Direção de rota de saída

PORTA CORTA-FOGO

mantenha fechada

1º SS

PORTA CORTA-FOGO

mantenha fechada

Sinalização de porta corta-fogo
(vista da escada)

Sinalização de porta corta-fogo
(vista do hall)

Acima da porta

1,20m 1,20m

1,80m

PORTA CORTA-FOGO

mantenha fechada

Sinalização de porta corta-fogo
do térreo

(vista da escada)

1,20m

1,80m

1,50m

SAÍDA

T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sinalização de elevadores

1,80m

EM CASO DE
INCÊNDIO,
NÃO USE O
ELEVADOR.
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exemplos de sinalização instaladas

Acima da porta

1,20m

APERTE

E EMPURRE

Sinalização de portas com barras anti-pânico (modelos 1 e 2)

Acima da porta

1,20m

APERTE

E EMPURRE

1,80m

Sinalização de extintores

INCÊNDIO1,80m

Sinalização de hidrante

Mesmo procedimento
do lado oposto.

10º

Sinalização complementar.
Exemplo de rodapé.

PORTA CORTA-FOGO

mantenha fechada

Sinalização de saída sobre verga de portas, sinalização complementar de saídas e obstáculos.

Sinalização de saída sobre porta corta-fogo, sinalização complementar de saídas e obstáculos.
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Sinalização de saída sobre porta corta-fogo.

Sinalização de saída sobre paredes e vergas de portas. Sinalização de saída perpendicular ao sentido da fuga, em dupla face.

EM CASO DE
INCÊNDIO,
NÃO USE O
ELEVADOR.

exemplos de sinalização instaladas

Sinalização de saída em rampa.
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tabela para referência
de tamanhos

normas de referência

Através das tabelas abaixo você poderá confirmar o tamanho da sua placa. As normas de referência utilizadas para este manual são:

IT-15 - CBMMG
NBR 13434

Formas geométricas e dimensões para a sinalização de emergência

Sinal

Proibição

Alerta

Forma
geométrica

Cota
(mm)

Distância máxima de visibilidade
(m)

D

L

4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 28 30

D

L

101 151 202 252 303 353 404 454 505 606 706 757

136 204 272 340 408 476 544 612 680 816 951 1019

Nota:
Dimensões básicas de sinalização A > 

L²
2000

Onde:
A = Área da placa em m²
L = Distância do observador em metros.

DISTÂNCIA

até

6 METROS

DISTÂNCIA

até

8 METROS

DISTÂNCIA

até

8 METROS

DISTÂNCIA

até

12 METROS

DISTÂNCIA

até

14 METROS

DISTÂNCIA

até

16 METROS

DISTÂNCIA

até

18 METROS

DISTÂNCIA

até

20 METROS

DISTÂNCIA

até

24 METROS

DISTÂNCIA

até

28 METROS

DISTÂNCIA

até

30 METROS

Placa 

474 x 948mm

Placa

443 x 886mm

Placa

379 x 758mm

Placa 

316 x 632mm

Placa

285 x 570mm

Placa

253 x 506mm

Placa

221x 442mm

Placa

190 x 380mm

Placa

158 x 316mm

Placa

126 x 252mm

Placa

100 x 200mm

12,6cm 15,8cm

25,2cm 31,6cm 38cm 44,2cm 50,6cm

19cm
22,1cm 25,3cm 25,8cm

31,6cm
37,9cm

57cm 63,2cm 75,8cm 88,6cm

44,3cm 47,9cm

94,8cm20cm

10cm
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Proibida a reprodução total ou parcial sem autorização da W&N Sinalização.

Rua Adonis, 220 - São Bernardo - Belo Horizonte - MG
www.wnbh.com.br - wnbh@wnbh.com.br

(31) 3423-6667 / 3423-6668

Solicite uma visita !


