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SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 
1 - A sinalização de emergência faz uso de símbolos, mensagens e cores, que devem ser distribuídos 
convenientemente no interior da edificação e áreas de risco, segundo os critérios da NT 14 - Sinalização de 
emergência; 
2 - A sinalização de proibição deve ser instalada em local visível e a uma altura de 1,80 m, distribuída em mais de 
um ponto dentro da área de risco, de modo que pelo menos uma delas possa ser claramente visível de qualquer 
posição dentro da área, distanciadas em no máximo 15 m entre si; 

3 - A sinalização de alerta deve ser instalada em local visível e a uma altura de 1,80 m, próxima ao risco isolado ou 
distribuída ao longo da área de risco generalizado, distanciadas entre si em no máximo 15 m; 

4 - A sinalização de orientação e salvamento deve assinalar todas as mudanças de direção, saídas, escadas, etc., e 
ser instalada segundo sua função, a saber: 
a) a sinalização de portas de saída de emergência deve ser localizada imediatamente acima das portas, ou 
diretamente na folha da porta, centralizada a uma altura de 1,80 m; 
b) a sinalização de orientação das rotas de saída deve ser localizada de modo que a distância de percurso de 
qualquer ponto da rota de saída até a sinalização seja de no máximo 15 m. Adicionalmente, esta também deve ser 
instalada de forma que na direção de saída de qualquer ponto seja possível visualizar o ponto seguinte, respeitado o 
limite máximo de 30,0 m. A sinalização deve ser instalada de modo que a sua base esteja a 1,80 m do piso acabado; 
c) a sinalização de identificação dos pavimentos no interior da caixa de escada de emergência deve estar a uma 
altura de 1,80 m, instalada junto à parede, sobre o patamar de acesso de cada pavimento, de tal forma a ser 
visualizada em ambos os sentidos da escada (subida e descida); 
d) a mensagem escrita “SAÍDA” deve estar sempre grafada em língua portuguesa; 
e) a abertura das portas em escadas não deve obstruir a visualização de qualquer sinalização. 
5 - A sinalização apropriada de equipamentos de combate a incêndio deve estar a uma altura de 1,80 m, e 
imediatamente acima do equipamento sinalizado, além do seguinte: 
a) quando houver obstáculos que dificultem ou impeçam a visualização direta da sinalização, a mesma deve ser 
repetida a uma altura suficiente para a sua visualização; 
b) quando a visualização direta do equipamento ou sua sinalização não for possível no plano horizontal, a sua 
localização deve ser indicada a partir do ponto de boa visibilidade mais próxima. A sinalização deve incluir o símbolo 
do equipamento em questão e uma seta indicativa, sendo que o conjunto não deve distar mais que 7,5 m do 
equipamento; 
c) quando o equipamento encontrar-se instalado em pilar, devem ser sinalizadas todas as faces do pilar que 
estiverem voltadas para os corredores de circulação de pessoas ou veículos; 
d) quando se tratar de hidrante e extintor de incêndio instalados em garagem, área de fabricação, depósito e locais 
utilizados para movimentação de mercadorias e de grande varejo, deve ser implantada também a sinalização de 
piso. 

6 - A sinalização complementar deve ser instalada seguindo os critérios desta NT; 

7 - São requisitos básicos para que a sinalização de emergência possa ser visualizada e compreendida no interior da 
edificação ou área de risco: 
a) a sinalização de emergência deve destacar-se em relação à comunicação visual adotada para outros fins; 
b) a sinalização de emergência não deve ser neutralizada pelas cores de paredes e acabamentos, dificultando a sua 
visualização; 
c) a sinalização de emergência deve ser instalada perpendicularmente aos corredores de circulação de pessoas e 
veículos, permitindo-se condições de fácil visualização; 
d) as sinalizações básicas de emergência destinadas à orientação e salvamento, alarme de incêndio e equipamentos 
de combate a incêndio devem possuir efeito fotoluminescente. 
8 - Os seguintes materiais podem ser utilizados para a confecção das sinalizações de emergência, desde que 
possuam resistência mecânica e espessura suficiente para que não sejam transferidas para a superfície da placa 
possíveis irregularidades das superfícies em que forem aplicadas: 
a) placas em materiais plásticos; 
b) chapas metálicas; 
c) outros materiais semelhantes. 

 

 


