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NORMA TÉCNICA Nº 034/2020 – CBMAP 

SÍMBOLOS GRÁFICOS 

1. OBJETIVO: 

Esta NT estabele os símbolos gráficos a serem 

utilizados nos projetos de segurança contra 

incêndio das edificações e áreas de risco, 

atendendo ao previsto no Código Estadual de 

Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado 

do Amapá. 

2. APLICAÇÃO: 

Os símbolos gráficos constantes nesta Norma 

Técnica se aplicam aos projetos de segurança 

contra incêndio. 

Adota-se a NBR 14100 – Proteção contra 

incêndio – símbolos gráficos, com as inclusões 

e adequações de exigências constantes nesta 

norma. 

3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 

3.1. Lei nº 0871, de 31 de dezembro de 2004 

que institui o Código de Segurança Contra 

Incêndio e Pânico do Estado do Amapá; 

3.2. Normas Técnicas do CBMAP; 

3.3. Instrução Técnica 04/2011 – CBPMESP; 

3.4. Norma Técnica 04/2014 – CBMGO; 

3.5. NBR 14100 – Proteção contra incêndio – 

símbolos gráficos para projeto. 

4. DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS: 

4.1. Para os efeitos da aplicação desta Norma 

Técnica, aplicam-se as definições e 

abreviaturas contidas na NT Nº 001/2020 – 

CBMAP. 

5. PROCEDIMENTOS 

5.1. Os símbolos gráficos que devem constar 

nos projetos de segurança contra incêndio das 

edificações e áreas de risco são apresentados 

no Anexo desta NT. 

5.2. Os símbolos gráficos são compostos por 

uma forma geométrica básica, que define uma 

categoria de segurança contra incêndio e por 

um símbolo suplementar que, quando colocado 

no interior da forma geométrica básica, define o 

significado específico do conjunto. 

5.3. As dimensões dos símbolos devem estar 

em uma mesma escala, proporcional à escala 

de desenho do projeto, devendo permitir a 

perfeita visualização dos sistemas e 

equipamentos de segurança contra incêndio. 

5.4. Caso seja conveniente, a área na cor preta 

existente no interior de algum dos símbolos 

pode ser substituída por hachuras ou ser 

pontilhada. 

5.5. Os símbolos podem ser suplementados por 

figuras detalhadas, números ou abreviaturas. 

5.6. Os significados de todos os símbolos 

utilizados devem ser representados em uma 

legenda, de forma clara e de fácil identificação 

pelo leitor. 

5.7. Símbolos complementares que não 

constem no Anexo desta NT podem ser 

incorporados ao projeto de segurança contra 

incêndio, desde que devidamente definidos em 

legenda. 

5.8. No caso de projetos executivos das 

instalações de segurança contra incêndio 

poderão ser adotadas as simbologias próprias 

das respectivas normas técnicas da ABNT. 

6. CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS: 

6.1. O Conselho de Engenharia do CBMAP 

ficará responsável por tratar quaisquer 

divergências apresentadas nesta norma.



 

 

ANEXO A 

SÍMBOLOS GRÁFICOS PARA PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


