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Requisitos para certificação de dispositivos corta- chamas 
Colaboração PROTEGO BRASIL engº Francisco Siestrup 
 

1. Introdução 
Este trabalho define os requisitos requeridos para homologação ou certificação de dispositivos de 
segurança tipo corta-chamas, a ser realizada por organismos credenciados, através de testes em 
protótipos e segundo normas vigentes, para se assegurar a confiabilidade exigida de corta-chamas 
industriais.  
 
Nota: 

Certificação é um processo no qual uma entidade independente (3ª parte) avalia se determinado produto 
atende às normas técnicas aplicáveis. Esta avaliação se baseia em auditorias no processo produtivo, na 
coleta e em ensaios de amostras ou protótipos. O resultado satisfatório leva à concessão da certificação e 
ao direito ao uso da marca de conformidade nos produtos. 
 

Corta-chamas são dispositivos de segurança instalados em aberturas de reservatórios ou tubulações, 
que permitem o fluxo, mas impedem a transmissão ou passagem da chama. 
 
Por ser um equipamento de segurança, o fornecimento, de corta-chamas ("flame arresters") está 
vinculado a uma certificação “type approval” de Entidade Independente 3ª parte (“third party”) ou 
Órgão ou Organismo Certificador de produto, através de ensaios ou testes em laboratório 
independente autorizado. 
 
A homologação por type approval é o procedimento utilizado para a certificação do projeto de um 
produto, que inclui avaliação técnica do projeto e execução de ensaios ou testes de desempenho em 
protótipo, para conferir a conformidade com os requisitos da norma de projeto e construção. 
 
Os corta-chamas devem ser certificados conforme os testes prescritos na Norma ISO 16852 Flame 
arresters performance requirements, test methods and limits for use, ou NBR ISO 16852 Corta 
chamas – Requisitos de desempenho, métodos de teste e limites para uso, que especifica os 
requisitos para o corta-chamas impedir a transmissão da chama, quando misturas explosivas de ar-
gás ou vapor-ar estão presentes. 
 
No processo de homologação, a certificação tipo type approval prescreve que os testes devem ser 
executados em laboratórios independentes autorizados pelo Organismo Certificador "Third Part”, 
seguindo procedimentos específicos atestados pelo Certificador, que emite o certificado de aprovação 
e conformidade. 
 
O Organismo Certificador deve ser acreditado (“Notified Body”) por órgãos federais locais ou 
internacionais.  
No Brasil, o Inmetro-Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia é o responsável pela 
acreditação de OCPs-Organismos de Certificação de Produto, que são empresas que conduzem e 
concedem a certificação de conformidade de produtos, cada um em uma determinada área. 
 
Por fim, a homologação por type approval é o procedimento utilizado para a aprovação e certificação 
do projeto de um corta chamas, que inclui avaliação de projeto e execução de ensaios ou testes de 
desempenho em protótipo, para conferir a conformidade com os requisitos da norma de projeto e 
construção ISO 16852 ou NBR ISO 16852. 
 
Além dos testes ou ensaios, o processo de certificação também inclui uma auditoria de fábrica, que 
consiste na aprovação do SGQ (Sistema de Gestão da Qualidade) do fabricante e avaliação do 
processo de fabricação do produto, garantindo que atendem a todos os requisitos das normas 
aplicáveis. 
 
Nota: 

A atitude de um Fabricante de testar um corta-chamas protótipo e emitir uma declaração de avaliação de 
teste, não é um processo de certificação. O fabricante deve contratar um Órgão Certificador credenciado, 
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que faz a conferência do projeto do corta-chamas protótipo e acompanha todos os testes em um laboratório 
independente, por ele autorizado, para garantir o procedimento correto dos testes, com base nas normas de 
projeto e construção do corta-chamas. A própria fábrica e o processo de fabricação devem ser auditados 
pelo Órgão Certificador, para assegurar o funcionamento seguro no local de instalação, de todos os 
produtos fabricados posteriormente, garantindo a repetibilidade das características do protótipo certificado. 
 
2. Certificação formal de desempenho de corta-chama s  

Todos os projetos de todos os tipos de corta-chamas flame arresters, por serem dispositivos de 
segurança operacional, devem ser submetidos aos procedimentos de certificação de 3ª parte “type 
approval”, para verificação e determinação da capacidade de vazão, perda de pressão, garantia do 
bloqueio de chama e resistência à chama (quando for para uso com chama contínua).  
 
Os corta-chamas são testados segundo a norma de projeto e construção, utilizando-se protótipos, em 
laboratórios independentes e autorizados pelo Órgão ou Organismo Certificador, capaz de realizar os 
testes especificados pela norma e outorgar a certificação de conformidade.  
 
Os ensaios ou testes de certificação de protótipo devem ser para cada projeto de tipo e modelo de 
corta-chama. Para cada modelo e cada diâmetro nominal é escolhida da linha de fabricação do 
Fabricante a quantidade de corta-chamas protótipos especificada pelo Certificador. 
 
O fabricante, ao escolher um desses laboratórios autorizados, concorda em ceder os corta-chamas 
nas quantidades solicitadas, dar acesso às instalações da fábrica, ao processo de fabricação e às 
qualificações do pessoal da fabricação, para complementar o processo de certificação dos corta-
chamas a serem fabricados. 
 
A comprovação de certificação de 3ª parte “Type Approval”, com base nos testes requeridos na norma 
ISO 16852 ou NBR ISO 16852, segundo o tipo de propagação da chama e explosividade do fluido, 
que inclui, além de bloqueio de chama e resistência à chama, os testes de vazão e de perda de 
pressão, é requisito para o fornecimento e uso de corta-chamas.  
 
Os resultados de desempenho dos ensaios devem ser apresentados com os carimbos e assinaturas 
dos responsáveis do Órgão Certificador, do laboratório e do representante do Fabricante, que 
assistiram aos ensaios. 
 
No certificado devem estar claramente registrados:  

a. Entidade ou Organismo ou Órgão Certificador; 
b. Laboratório autorizado para a execução dos testes; 
c. Nome do fabricante; 
d. Local de fabricação; 
e. Tipo e modelo de corta-chamas;  
f. Diâmetro e classe de pressão; 
g. Aplicação do corta-chamas: deflagração fim-de-linha atmosférica; deflagração em-linha; 

detonação fim-de-linha; detonação estável em-linha e detonação instável em-linha, com ou 
sem restrição; combustão de curta duração ou contínua; 

h. Explosividade do combustível e MESG; 
i. Norma utilizada na certificação: ISO 16852 ou NBR ISO 16852; 
j. Testes realizados:  

• resistência mecânica,  
• capacidade de vazão,  
• perda de pressão;  
• transmissão de chama,  
• resistência à chama de curta duração ou à chama contínua; 

k. Data da emissão do certificado; 
l. Validade do certificado. 
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Somente devem ser usados nas instalações industriais os projetos de corta chamas testados, 
aprovados e com a emissão da certificação “type approval”, da verificação da adequabilidade à norma 
de construção, ISO 16852 ou NBR ISO 16852. 
 
A certificação “type approval” de cada protótipo compreende: 

1º- Normalização do procedimento de execução dos ensaios e testes; 
2º- Entidade certificadora acreditada por organismo reconhecido nacional ou internacionalmente, 
possuindo ou não laboratório para os testes de desempenho;  
3º- Laboratório de testes ou ensaios autorizado pela Entidade Certificadora, para garantia das 
medições e resultados; 
4º- A certificação do produto inclui a auditoria da própria fábrica. 
 
2.1. Normalização 

O 1º requisito, normalização para execução dos testes de certificação, é atendido pelo uso da Norma 
ISO 16852 ou NBR ISO 16852, que padroniza os procedimentos de testes requeridos. 

• ISO 16852 - Flame arresters - Performance requirements, test methods and limits for use; 
• NBR ISO 16852 - Corta chamas - Requisitos de desempenho, métodos de teste e limites para 

uso. 
 

2.2. Entidade ou Órgão ou Organismo Certificador e laboratório autorizado  
Para o 2º requisito, os testes devem ser executados em laboratório independente e autorizado pela 
Entidade Certificadora, acreditada por organismo nacional ou internacional reconhecido.  
Se for utilizado laboratório privado, este deve ser verificado e autorizado pela entidade certificadora. 
 
Na ausência de organismos acreditados nacionais, os fabricantes devem buscar tais empresas no 
exterior e que tenham as competências e a acreditação necessárias para executar testes e análises 
técnicas de documentação. 
 
No Brasil, o Inmetro é o responsável pela acreditação de OCPs-Organismos de Certificação de 
Produto, que são empresas que conduzem e concedem a certificação de conformidade de produtos, 
em uma determinada área. 
Após a acreditação, o OCP é reconhecido pelo Inmetro como competente para conduzir o processo 
de certificação referente ao escopo acreditado. 
Especificamente para Certificação de Produtos - OCP, os Organismos Acreditados pelo Inmetro estão 
no site http://www.inmetro.gov.br/organismos/resultado_consulta.asp 
 
No exterior, são reconhecidas, como organismos acreditados, as seguintes empresas, para a 
realização da certificação type approval de protótipo de corta-chamas, conforme a norma ISO 16852 
ou NBR ISO 16852: 

• UL - Underwriters Laboratories EUA; 
https://www.standardsportal.org/usa_en/sdo/ul.aspx 

• FM - Factory Mutual EUA;  
https://www.bloomberg.com/research/stocks/.../snapshot.asp? 

• United States Coast Guard EUA; 
https://www.uscg.mil/home/ 

• FMC - The Federal Maritime Commission EUA;  
https://www.fmc.gov/ 

• NFPA - National Fire Protection Association EUA;  
https://www.nfpa.org/ 

• IMO - International Maritime Organization EUA; 
https://www.iso.org/organization/9581.html 

• TÜV - Technischer Überwachungs Verein Alemanha; 
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/.../technische-ueberwachungs-... 

• PTB - Physikalisch-Technische Bundesanstalt Alemanha; 
http://www.ptb.de/cms/en/dienstleistungen/kbs.html 
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• IBExU - Institut für Sicherheitstechnik GmbH  Alemanha. 
http://www.ibexu.de/edaten/pruefen.htm 

• American Bureau of Shipping (ABS) Products and Services Type Approval  
https://ww2.eagle.org/en/Products-and-Services/type-
approval.html?gclid=Cj0KCQjwwb3rBRDrARIsALR3Xebb3YpqG2LAE71PIvvR6rjiinBpTOWJrN
dPmy4MTPVbSi30H3gilVkaAtfZEALw_wcB 

• DNV Type Approval 
https://rules.dnvgl.com/docs/pdf/DNV/stdcert/2013-01/Standard1-2.pdf 

• Certification of marine materials and equipment | Bureau Veritas 
https://www.bureauveritas.com/home/about-us/our-business/marine-and-
offshore/marine/marine-solutions/marine-materials-and-equipment-certification/ 
 

2.3. Auditoria no Laboratório para testes de certif icação 
Para o 3º requisito, Laboratório autorizado, o Organismo Certificador deve auditar antecipadamente 
as condições físicas do laboratório dos testes de certificação. 
A auditoria no Laboratório de testes deve comprovar se as instalações são adequadas aos testes, 
conforme a normalização ISO 16852 ou NBR ISO 16852, com máquinas, dispositivos e instrumentos 
calibrados, para a garantia da confiabilidade dos resultados dos ensaios; se os procedimentos de 
execução são qualificados e se o pessoal de execução e supervisão dos testes é treinado e 
qualificado. 
 
Alguns desses Organismos Acreditados têm seus próprios laboratórios ou campos de testes, para 
que seja cumprido com a exigência de não haver qualquer influência de fabricante.  
 
Já alguns fabricantes costumam ter uma instalação para testes preliminares do projeto do corta-
chamas, em que são realizadas as pesquisas, para se determinar o melhor projeto de cada tipo e 
modelo de corta chamas a ser fabricado, antes de submeter à certificação.  
De forma alguma é suficiente, para a certificação, que o fabricante declare que os corta-chamas 
tenham sido testados de acordo a norma ISO 16852 ou NBR ISO 16852, em laboratório próprio ou 
contratado. 
 
O local de realização dos ensaios ou testes de certificação “type approval” dos protótipos desses 
projetos deve ser em laboratório independente autorizado pela Entidade Certificadora. 
Os testes devem ser acompanhados pelo Fabricante do corta-chamas e pelo Organismo Certificador 
Acreditado. 
 

2.4. Auditoria na Fábrica 
Para o 4º requisito, auditoria de Fábrica, a certificação "type approval" compreende também a 
auditoria da fábrica do produto. 
Isto é necessário para se assegurar a qualidade e a repetitividade da fabricação do produto 
certificado. 
A certificação do protótipo ou type approval compreende também a certificação do processo de 
produção, garantindo que todo produto fabricado posteriormente seja idêntico ao protótipo testado. 
 
A avaliação do produto compreende não apenas a verificação do projeto, do controle de qualidade da 
matéria prima, da fabricação própria e de subfornecedores (fundidos, por ex.), das máquinas 
operatrizes, mas também o treinamento e a qualificação da mão-de-obra e os procedimentos de 
fabricação e controle da qualidade. 
 

2.5. Ensaios ou testes previstos para a certificaçã o 
No processo de certificação “type approval” de corta-chamas, os ensaios ou testes estão previstos na 
norma ISO 16852 ou NBR ISO 16852, e a depender do tipo de aplicação de cada corta-chamas são 
os seguintes: 

• Ensaio de vazão; 
• Ensaio de pressão; 
• Ensaio de estanqueidade; 
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• Ensaios de transmissão de chama: 
o Ensaio de deflagração 

� Corta-chamas de fim-de-linha; 
� Corta-chama em-linha; 

o Ensaio de detonação 
� Detonação estável sem restrição; 
� Detonação estável com restrição; 
� Detonação instável sem restrição; 
� Detonação instável com restrição; 

• Ensaio de chama de combustão de curta duração; 
• Ensaio de chama de combustão contínua.  

 
Para cada tipo e modelo de corta-chamas são selecionados protótipos, de cada diâmetro da linha de 
fabricação, a serem testados. 
Além disso, os testes dos corta chamas devem ser executados ou supervisionados pela Entidade ou 
Organismo ou Órgão Certificador, testemunhados pelo Fabricante e somente se aprovados são 
emitidos os certificados de desempenho pelo Órgão Acreditado como Certificador. 
 

2.6. Emissão do atestado de certificação 
Os certificados com os resultados de teste de protótipo, segundo a norma ISO 16852 ou NBR ISO 
16852, são emitidos pelo Organismo Acreditado, o que autoriza o fabricante poder declarar que o 
corta-chamas é fabricado conforme a norma ISO 16852 ou NBR ISO 16852, mencionando o 
laboratório e o número do certificado de testes (type approval) aprovados.  
 
Para que o fornecedor possa fazer essas declarações precisa ter o processo de produção, ou seja, a 
própria fábrica auditada pelo Organismo Acreditado, segundo a norma ISO 16852 ou NBR ISO 16852, 
de modo a garantir a repetibilidade do produto fabricado e os corta-chamas sejam sempre produzidos 
com as mesmas características do protótipo certificado. 
 
O certificado de conformidade do protótipo, com a norma ISO 16852 ou NBR ISO 16852, é válido 
enquanto nenhuma mudança construtiva é introduzida no projeto do corta-chamas testado e 
aprovado. 
 

2.7. Testes de produção 
Na fábrica, cada corta-chamas produzido deve ter o mesmo projeto do respectivo protótipo certificado 
e a avaliação da qualidade do produto fabricado é executada através da inspeção de fabricação e dos 
testes de estanqueidade e de resistência à pressão (teste de pressão hidrostático). 
   

2.8. Obrigações dos fabricantes 
Ao colocar os seus produtos no mercado, os fabricantes devem garantir que os mesmos foram 
concebidos e fabricados em conformidade com os requisitos da norma ISO 16852 ou ABNT NBR ISO 
16852. 
Para isso, os fabricantes elaboram a documentação técnica, contendo o projeto do corta-chamas, 
desenhos construtivos, certificado de materiais e executam o procedimento de avaliação da 
conformidade junto a um Organismo Acreditado capacitado. 
 
Os fabricantes devem assegurar que os produtos disponibilizados no mercado tenham marcação por 
punção no corpo, com o nome comercial registrado do Fabricante, o tipo ou modelo, número de lote 
ou de série ou outro elemento que permita a sua identificação. Quando a dimensão ou natureza do 
produto não permita, que esta informação exigida seja fornecida em um documento que acompanhe 
e seja afixado ao produto. 
 
Os fabricantes devem assegurar que o produto seja acompanhado de documentação contendo cópia 
da certificação de conformidade expedida pelo Órgão Certificador; endereço postal, telefones e email 
de contato com o Fabricante; instruções de instalação, limpeza e manutenção; limites seguros de 
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operação, em língua portuguesa. Tais instruções e informações devem ser claras, compreensíveis e 
inteligíveis. 
 
Quando houver riscos apresentados por produto comercializado, não conforme com as normas e 
diretrizes descritas, os fabricantes devem, para preservar a segurança das instalações industriais e 
dos usuários finais, retirar e recolhê-los do mercado e tomar imediatamente as medidas corretivas 
necessárias para reaver a conformidade. Manter um registo de reclamações, de produtos não 
conformes e recalls de produtos, e informar aos seus distribuidores sobre este monitoramento. 
Além disso, os fabricantes devem informar imediatamente ás autoridades nacionais competentes 
sobre o potencial dos eventuais riscos envolvidos, as razões das não conformidades e as correções e 
medidas que estão sendo tomadas. 
 

3. Normas de projeto, fabricação e testes de certif icação de corta-chamas 
As principais normas de projeto, fabricação e testes de certificação de corta-chamas são as listadas a 
seguir. 
Estas Normas requerem ensaios ou testes em protótipos, de projetos de corta chamas, conduzidos 
por Entidade Classificadora em laboratórios independentes e autorizados para a certificação de 
desempenho do produto. 
No Brasil são utilizadas as normas ISO 16852 e a sua congênere ABNT NBR ISO 16852  
 

• ABNT NBR ISO 16852  
Corta-chamas - Requisitos de desempenho, métodos de ensaio e limites de aplicação.  

• International Standard ISO 16852 
Flame arresters — Performance requirements, test methods and limits for use; 

• IEC International Electrotechnical Commission Internati onal Standard 79-1  
Electrical apparatus for explosive atmospheres – Construction & Verification test of flameproof 
enclosures of electrical apparatus 

• IEC International Electrotechnical Commission Inter national Standard 60079-1-1 
Electrical apparatus for explosive gas atmospheres 
Part 1-1: Flameproof enclosures "d" – 
Method of test for ascertainment of maximum experimental safe gap 

• ABNT NBR IEC 60079-1 
Atmosferas explosivas Parte 1: Proteção de equipamento por invólucro à prova de explosão “d” 

• EN European Standard  12874  
Flame arresters – Performance requirements, test methods and limits 

Nota: Em 2011, a Norma ISO 16852 foi assumida como Norma européia EN ISO 16852:2010-
Flame arresters - Performance requirements, test methods and limits for use. Assim sendo, ela 
substitui a EN 12874 com o mesmo titulo, e fica descontinuada. A substituição não resulta de 
razões técnicas de segurança, mas sim da ampliação da abrangência de validade de norma ISO 
para além da Europa.  
• IMO - International Maritime Organization MSC/Circ. 677 

Revised Standards for the Design, Testing and Locating of Devices to Prevent the Passage of Flame 
into Cargo Tanks in Tankers 

• NFPA-National Fire Protection Association 67   
Guide on Explosion Protection for Gaseous Mixtures in Pipe Systems 

•  NFPA-National Fire Protection Association 69 
Standard on Explosion Prevention Systems 

• NFPA- National Fire Protection Association 497 
Recommended Practice for the Classification of Flammable Liquids, Gases, or Vapors and of 
Hazardous (Classified) Locations for Electrical Installations in Chemical Process Areas 

• UL - Underwriters Laboratories 525 
Standard for Flame Arresters 

• API Std 620 
Design and Construction of Large, Welded, Low-Pressure Storage Tanks 

• API Std 650 
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Welded tanks for oil storage 
• API Std 2000 

Venting Atmospheric and Low-pressure Storage Tanks 
• BS CEN/TR 16793 

Guide for the selection, application and use of flame arresters 
• API RP 2028 

Flame Arresters in Piping Systems   
• ASTM F1273   

Standard Specification for Tank Vent Flame Arresters 
• USCG 33 CFR 

Flame Arresters for Vents of Tanks Storing Petroleum Products  
Appendix A to Part 154 - Guidelines for Detonation Flame Arresters 

• API RECOMMENDED PRACTICE 2210 
Flame Arresters for Vents of Tanks Storing Petroleum Products  

 
4. Marcação do corta-chamas 
O corta-chamas fabricado deve ser marcado com as seguintes informações: 
a) nome e endereço do fabricante; 
b) designação do modelo ou série e diâmetro; 
c) número de série; 
d) ano de fabricação; 
e) edição e ano da norma ISO 16852 ou NBR ISO 16852 utilizada nos testes de certificação; 
f) classe de pressão e temperatura de trabalho; 
g) pressão e vácuo de ajuste da válvula de alívio no caso de corta-chamas integrado; 
h) pressão de ajuste para corta-chamas dinâmico; 
i) lado protegido para o corta-chamas unidirecional; 
j) vazão máxima de fluxo para corta-chamas hidráulico; 
k) grupo de explosividade e MESG do combustível. 
 
Além da marcação, a ISO 16852 ou NBR ISO 16852 requer que haja informações 
complementares para o usuário, sobre limites de instalação e aplicação, no manual de operação e 
manutenção do fabricante. 

• Designação de tipo de acordo com a norma ISO 16852 ou NBR ISO 16852; 
• Para corta-chamas de deflagração, o termo "DEF" e a relação L/D adequada, para corta-

chamas de fim-de-linha, L/D não é aplicável; 
• Para corta-chamas de detonação, o termo "DET" em combinação com o número 

correspondente ao seguinte código: 
"1" - testado para a detonação instável com restrição; 
"2" - testado para a detonação instável sem restrição; 
"3" – testado para detonação estável com restrição; 
"4" – testado para detonação estável sem restrições; 

• Para corta-chamas classificado para combustão, o termo "BC" mais a classificação "a", "b" 
ou “c”:  
"a" – combustão contínua (sem limite de tempo); 
"b" – combustão de curta duração (informar o tempo de combustão entre 1 min até 30 
min); 
"c" - sem tempo de queima; 

• MESG e grupo de explosividade; 
• Temperatura de operação; 
• Pressão máxima de operação. 

 
O elemento interno do corta-chamas, de proteção contra a transmissão de chama, deve ser 
marcado como o próprio corta-chamas ou, no mínimo, com as seguintes informações: 
a) nome do fabricante; 
b) código de identificação; 
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c) número ou código de série; 
d) lado protegido (somente elementos de corta-chamas uni direcional); 
e) MESG e grupo de explosividade. 


