
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

 
 

PARECER TÉCNICO Nº 012 - CAT 
 
 

Assunto: Portas Corta fogo (PCF). 
                      

O Chefe do Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado 
do Espírito Santo: 

                      
Considerando terem cessado os motivos que fizeram o Corpo de Bombeiros Militar 

adotar a utilização de puxadores convencionais nas portas corta fogo no lugar das fechaduras; 
 
Considerando que a NBR 11742 discrimina todos os acessórios obrigatórios à porta 

corta fogo, e onde destaca a necessidade de fechaduras e de, pelo menos, três dobradiças; 
 
Considerando as consultas realizadas à Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT, onde se constatou que, sem a fechadura, a porta corta fogo é completamente ineficaz 
ao seu propósito;  

 
Considerando que as portas corta fogo são submetidas a rigorosos testes no Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas – IPT, além da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT 
realizar auditorias periódicas nas empresas certificadas e inspeções nas portas corta fogo 
comercializadas;    

 
Considerando que a NBR 11742, NBR 11785 e a NBR 9077 apresentam casos omissos, 

de dúbia interpretação e casos que geram opções que podem ser ou não aplicadas na 
legislação de segurança contra incêndio e pânico do Estado; 

 
Considerando que há casos previstos pelo legislador que devem ser trazidos para o caso 

real e aplicados conforme a possibilidade de execução pelas pessoas; 
 
Considerando a normalização própria referente à porta corta fogo e adequando-a aos 

casos reais com os quais os bombeiros se relacionam no seu cotidiano; 
 
Considerando que o presente parecer tem por fundamento os Artigos 3º e 129 do 

Decreto Estadual nº 2125-N, de 12 de setembro de 1985 e que, com base nos mesmos e 
através de estudos realizados por comissão técnica, procurou-se introduzir mudanças de forma 
a melhor adequar as normas; 

 
Considerando que a ajuda externa utiliza a escada de emergência para acessar a 

edificação em caso de sinistro, tendo, portanto, que atravessar as portas corta fogo da escada; 
 
Considerando que as portas corta fogo em alguns casos são de suma importância para 

garantir a segurança do patrimônio das pessoas; e 
 
Considerando a necessidade de adequar o item 4.8.1 da NBR 11742 à realidade 

bombeiro militar. 
 
   



 
RESOLVE: 
 
 

1 - Estabelecer que as portas corta fogo somente serão aprovadas quando 
equipadas com fechadura específica dotada de maçaneta de alavanca ou barras antipânico que 
propiciem que as mesmas permaneçam fechadas, porém destrancadas. 

 
2 - Exigir que as portas corta fogo sejam dotadas de maçaneta de alavanca ou 

barra antipânico na face interna e externa. 
 
3 - Estabelecer que as portas que dão vazão às áreas de logradouro público 

podem ser trancadas na parte externa desde que seja possível a sua abertura pelo lado interno, 
sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo lado externo seja feita apenas 
por meio de chave, dispensando-se maçanetas. 

 
4 - Proibir a utilização de qualquer dispositivo ou mecanismo de travamento ou 

trancamento das portas que interfira no seu funcionamento normal. 
 
5 - Exigir a manutenção anual das maçanetas de alavancas ou barra antipânico. 
 

5.1 - Os vistoriadores do CBMES, no ato da vistoria, deverão observar 
o bom estado de funcionamento das mesmas, bem como exigir nota fiscal do serviço prestado. 

 
6 - Estabelecer que  as fechaduras a serem instaladas devem ser dotadas de 

trinco simples, sem acionamento por chave ou similar, a não ser nos casos em que as portas 
dão acesso a logradouros públicos. 

 
7 - Exigir que quando a barra antipânico for equipada com maçaneta no lado 

oposto, esta deve apresentar acabamento liso, sem defeitos de qualquer natureza. 
 
8 - Vistoriar as edificações de acordo com o especificado nos itens 

supramencionados. 
 
9 - Revogar o Parecer Técnico nº 007 – CAT da Corporação publicado em  04 

de agosto de 2000. 
 
10 - Por em prática o presente Parecer Técnico na data de sua publicação. 
 
  
 

Vitória, 05 de abril de 2002. 
 
 

Carlos Marcelo D`Isep Costa – Maj BM 
                                                                                      Chefe do Centro de Atividades Técnicas 

 
 
 

D.O.     06-05-02 
 


