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ANEXO 1 – NORMATIVO:
TAMANHOS E MEDIDAS BASE PARA UNIFORMES DE BOMBEIRO CIVIL
Norma Nacional CNBC 03-2012 Uniforme, Simbologia e Identificação visual do Bombeiro Civil
1 - Descritivo
Este anexo traz as medidas básicas em tabelas para confecção e escolha do tamanho dos
principais itens do uniforme padrão nacional CNBC para Bombeiro e Bombeira, a camisa de Bombeiro
(gandola) e calça de Bombeiro, nos modelos masculino e feminino.
1.1 - Justificativa:
Com o advento do comércio eletrônico e compras por lotes, onde a pessoa que usará o uniforme
não pode experimentar seu tamanho antes da compra e haver grande variação de medidas entre peças
com a mesma etiqueta de tamanho produzidas por diferentes confecções, se fez necessário este anexo
normativo para que confecções, logistas e consumidores tenham referência em padrão de tamanhos.
1.2 - Informações ao Fabricante e logistas:
Há o Anexo 2 Termos e Compromissos para confecção e fornecimento de uniforme, a assinatura
do termo oferece segurança quanto ao produto e inclui a entidade, não há custos, verifique.
A adoção das tabelas de medidas base serão importantes para modelagem padronizando os
tamanhos de forma que revendedores possam bem atender seus clientes e que consumidores possam
escolher dentro desta referência, evitando trocas por enganos na escolha do tamanho.
Ainda ao fabricante, é necessário verificar que no corpo da Norma há diversos detalhes técnicos
que devem ser considerados em sua confecção a fim de atender a referida Norma Nacional.
1.3 - Informações ao profissional que vai comprar seu uniforme:
Para sua segurança, verifique no portal CNBC se a confecção ou loja possui o termo de
compromisso junto ao CNBC quanto a esta Norma, consulte em cnbc.org.br/compromisso.
Caso possa, vá pessoalmente a loja e experimente antes da compra, caso não possa ir
pessoalmente a loja, anote suas medidas e consulte na tabela qual tamanho lhe servirá melhor.
Para anotar suas medidas você precisa de: alguém para lhe ajudar, fita métrica e papel e caneta
ou outro meio para anotação.
Veja nas fotos das páginas seguintes como fazer a anotação de suas medidas, são:
A - Quatro medidas para camisa:
1 – Largura de ombro a ombro
2 – Em volta Tórax (peito)
3 – Em volta da Cintura
4 – cumprimento do ombro ao punho

B - Quatro medidas para calça:
1 – Em volta do cós (a cintura da calça)
2 – Em volta do quadril
3 – Em volta da coxa
4 – Comprimento da calça

Basta anotar as suas medidas e verificar na tabela qual seu tamanho: P, PP, M, G, GG ou XG.
1.4 - DICAS para pessoa que usará o uniforme:
1 – Não remova etiquetas antes de experimentar o uniforme e confirmar se não precisa de troca.
2 - De atenção a leitura das etiquetas, elas tem instruções importantes do fabricante quanto a
lavagem e conservação do seu uniforme.
3 - Após lavagem, evite secar o uniforme em secadora a ar quente, pode haver encolhimento.
4 – Em caso de dúvida sobre a conformidade do uniforme com a norma entre em contato.
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2 - MEDIDAS BASICAS E TABELA DE TAMANHOS PARA UNIFORME DE
BOMBEIROS E BOMBEIRAS
2.2 CAMISA DE BOMBEIRO – (gandola)
COSTAS, meça de ombro a ombro, não é sobre o braço mas no final do ombro de lado a lado

PEITO: em volta do tórax, CINTURA: acima do umbigo, MANGA: costura do ombro ao punho

2.3 - MEDIDAS PARA TAMANHO DA CAMISA DE BOMBEIRO MASCULINA E FEMININA
TAMANHO

PP

P

M

G

GG

XG

NOTA 1:

COSTAS

46

48

51

53

55

58

1 - Medidas em centímetros “cm”, pode
haver diferença de até 1,5 cm da costura

PEITO

110

116

124

128 130

136

CINTURA

100

106

112

118

122

128

2 - No momento existe apenas um modelo
unissex, está sendo desenvolvido um novo
modelo feminino.

MANGA

58

62

64

66

68

72

3 - A camisa possui ajuste de cintura por
cordão, pode diminuir até 20 cm.
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3 - CALÇA DE BOMBEIRO ou BOMBEIRA, modelos Masculina ou Feminina:
Cós (cintura): em volta do cinto, Quadril: um pouco abaixo do bolso, Comprimento: do Cós até a barra

Coxa: em volta a parte de cima da coxa
NOTA 2:
1 – Há modelos masculino e feminino
2 – Medidas em centímetros “cm”, pode haver variação
de até 1 cm pela diferença de costura.
3 – No cós (cintura), a calça com ajuste por fivela pode
diminuir até 10 cm, e com ajuste por elástico pode
diminuir até 10cm e aumentar até 10cm nas medidas base.

3.1 - MEDIDAS PARA TAMANHO DA CALÇA DE BOMBEIRO, MODELO MASCULINA
TAMANHO

PP

P

M

G

GG

XG

CÓS (CINTURA)

84

90

96

100

104

114

QUADRIL

102

110

118

124

130

136

COXA

60

64

70

72

76

80

COMPRIMENTO

102

106

108

110

112

114

3.2 - MEDIDAS PARA TAMANHO DA CALÇA DE BOMBEIRA, MODELO FEMININA
TAMANHO

PP

P

M

G

GG

XG

CÓS (CINTURA)

72

78

86

92

96

104

QUADRIL

94

98

106

110

118

132

COXA

58

60

62

66

70

78

COMPRIMENTO

96

98

102

103

104

108
Final do Anexo - 1
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