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SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

NOVA VISÃO EM RELAÇÃO A NORMA DE 
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

EXPECTATIVA DO CBMSC EM RELAÇÃO 
AOS ENGENHEIROS

CUMPRIR AS NORMAS DO CBMSC
X

PROJETAR EDIFICAÇÕES SEGURAS 



Proposta nova IN 09 
SAÍDA DE EMERGÊNCIA

Está em consulta pública até 16 de outubro
https://dat.cbm.sc.gov.br/index.php/pt/cidadao/consulta-publica

Sugestões devem ser encaminhadas 
 datnormach@cbm.sc.gov.br

A IN 09 utiliza como referência entre outra a 
NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, 
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 
 

mailto:datnormach@cbm.sc.gov.br


Desnível na rota de saída

O desnível no piso da rota de saída da edificação 
deve atender os seguintes requisitos:

I – desnível ≤ 5 mm, é admissível sem tratamento 
especial;
II – 5 mm < desnível ≤ 20 mm, deve ter inclinação 
máxima de 50 % (1:2);
III – 2 cm < desnível < 48 cm, deve ser vencido por 
rampa; e
IV – desnível ≥ 48 cm, deve ser vencido por escada 
ou rampa, a critério do projetista.



Área de resgate para pessoas 
  portadoras de deficiência

Deve ser prevista uma área de resgate, com
espaço reservado para o posicionamento de
pessoas portadoras de deficiência, dentro do
corpo da escada de emergência ou dentro da 
antecâmara da escada.



A área de resgate deve:

I – ter dimensões mínimas de 80 x 150 cm, 
demarcada no piso;
II – ter o símbolo internacional de acesso 
nas dimensões de 40 x 40 cm, pintado no 
piso da área de resgate, que consiste em 
um pictograma branco sobre fundo azul; e
III – estar localizada dentro da escada ou 
Da antecâmara, mas fora da circulação da
escada, do patamar ou da antecâmara.







Sistema de alarme e detecção de 
incêndio IN 12

Art. 17. Os avisadores visuais são obrigatórios:

I – em locais com nível de pressão sonora acima 
de 105 dBA;
II – nos imóveis com risco de incêndio médio ou 
elevado;
III – onde as pessoas utilizem protetores 
auriculares; ou
IV – em locais com acesso de portadores de 
deficiência auditiva.



App SOSsurdo

O SOSurdo é uma ferramenta para uso 
exclusivo de pessoas surdas ou com 
algum nível de deficiência na audição 
ou na fala; o aplicativo permite o 
acionamento do Corpo de Bombeiros 
Militar (CBMSC), proporcionando maior 
acessibilidade.



App SOSsurdo

Até o momento a única forma de 
acionamento do CBMSC era através 
do telefone 193.

O app proporcionará acessibilidade 
aos deficientes auditivos



App SOSsurdo

Meta:
Lançamento oficial do app em 26 de 
setembro Dia Nacional dos Surdos e 
Aniversário do CBMSC (92 anos).



Estamos do mesmo lado

CBMSC + Engenheiro = Edificações seguras

CONCLUSÃO





OBRIGADO
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