
RESPONSABILIDADES 
EM FIRESTOP

Quem é o responsável por o garantir a segurança 

contra incêndio de uma edificação? 

Seria quem projeta? Quem executa? 

Quem aprova? Quem vistoria? 

Seminário AEAMC - 2019



 Maior produtora de sistemas e soluções de Firestop no mundo.

 Há mais de 30 anos no mercado e atuação em mais de 120 países e

possui mais de 29.000 colaboradores.

 Salvando vidas, protegendo ativos e garantindo a segurança das

edificações: Nosso comprometimento com a selagem corta-fogo.

 Mais de 60 produtos inovadores, serviços e software: Frequentemente

desenvolvendo novas tecnologias e produtos diferenciados.

 Pesquisa e desenvolvimento próprios com laboratórios internos.

 Produtos com aprovações internacionais e testes nacionais.

 Participação ativa em comitês de selagem corta fogo no Brasil e no

mundo: Estabelecendo os mais altos padrões e melhorando a segurança

da construção civil e da indústria.

 Apoio técnico completo da nossa equipe de engenharia e vendedores

especializados em obra e nos escritórios: garantindo a otimização dos

processos.
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CAUSAS QUE DIRETAMENTE PRODUZEM MAIS MORTES 
DURANTE UM INCÊNDIO

1%

62%

26%

11% 0%

Lesões Traumáticas

Asfixia por inalação de fumaça

Queimaduras

Enfermidades críticas

Outras causas
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MUNDIALMENTE, UM NOVO INCÊNDIO SE INICIA CADA 7 
SEGUNDOS

Como resultado a cada ano:

• 4 milhões de incêndios.

• Aproximadamente 15.000 mortes.

• Danos materiais de mais de 70 bilhões 

de dólares.

Sem os sistemas corta-fogo esses 

números seriam piores
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PROTEÇÃO PASSIVA

• Segurança das Estruturas

• Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento (CMAR)

• Meios de Escape

• Sinalização de Emergência

• Compartimentação 
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NFPA - NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION 

Regas de compartimentação - A propagação do fogo pode ser controlada, dividindo a edificação em 

compartimentos, através de elementos resistentes ao fogo, garantindo assim, a rota de fuga das pessoas 

em caso de incêndio e a mitigação de perdas materiais.

As aberturas existentes em elementos resistentes ao fogo são 

áreas de risco.

Para garantir a compartimentação, toda e qualquer abertura 

existente em paredes e pisos de compartimentação deverão ser 

protegidas com Selos Corta Fogo, com desempenho aprovado.

A Compartimentação é necessária pois:

• Contém o fogo e a fumaça

• Minimiza ou reduz o risco de perdas pessoais e materiais

• Auxilia na tentativa de combate ao fogo

• Aumenta a chance de vida das pessoas na edificação
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RESPONSABILIDADES EM CASO DE INCÊNDIO
LEIS CORRELATAS E NORMAS
• Constituição Federal (art. 37 6º - PJ direito público/privado responderem pelo dano que causarem)

• Lei 10.406/2002 - Código Civil, art 1348 IV, V

• Lei 8.078/90 - Código de defesa do consumidor, art 14, art 22

• Lei 6.496/77 - Institui ART/RRT

• Lei 4.591/64 - Lei do Condomínio, art.22 1º b

• Decreto 1.257/2015 – Lei Complementar – Código estadual de proteção contra incêndios e emergências 

• Decreto Estadual 63.911/2018 – Decreto do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo

• Instrução Técnica n◦ 08/2018 do Estado de São Paulo

• Instrução Técnica n◦ 09/2018 do Estado de São Paulo

• Instrução Técnica n◦ 43/2018 do Estado de São Paulo

• ABNT NBR 6479 – Norma Brasileira de ensaios

• ABNT NBR 15.575/2013 – Desempenho das Edificações Habitacionais

• ABNT NBR 13.231/2015 – Norma Brasileira de proteção contra incêndio em subestações elétricas

• Lei KISS – 13.425/2017
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DECRETO ESTADUAL 63.911/2018- LEGISLAÇÃO DOS 
BOMBEIROS NO ESTADO DE SÃO PAULO
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• Determina claramente as 

responsabilidades
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• Determina claramente as 

responsabilidades



NBR 15.575 – NORMA DE DESEMPENHO
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• Determina claramente as 

responsabilidades

Fornecedores Projetista Construtor Usuário

Fornecer resultados 

comprobatórios do 

desempenho dos 

seus produtos de 

acordo com as 

normas vigentes.

Estabelecer a vida 

útil de cada sistema 

e especificar 

materiais que 

estejam de acordo 

com o desempenho 

exigido pelas 

normas.

Emissão de ART.

Responsável por 

garantir que 

sistemas aplicados 

estão de acordo com 

orientação do 

projetista.

Manual de uso e 

operação.

Realizar 

manutenção de 

acordo com o 

descrito no manual 

de uso e operação.

Cabe aos Bombeiros verificar as medidas de segurança contra incêndio

Todos os partícipes da construção habitacional tem suas 

respectivas responsabilidades...”



Ex. Proteger as tubulações plásticas de diâmetro interno superior 

a 40mm com fita intumescente para tubulação combustível com 

capacidade de expansão de 19x própria para selagem de 

tubulação plástica, com instalação embutida em lã de rocha ou 

concreto e com resistência ao fogo mínima de 2 horas, com 

configuração de montagem de acordo com a aprovação 

internacionais ETA e atendendo à NBR 6479 –

referência. Hilti CP 648-E.

Ex. Colocar selagem corta fogo nos shafts.

Especificações genéricas e evasivas Especificações claras e diretas

Consequências:

• Sem detalhes, o responsável pela compra ou o instalador podem 

interpretar de maneira errada o que é para ser feito.

• Alta exposição a riscos da edificação pelo não atendimento às 

normas.

• Punições futuras com relação a possíveis sinistros.

• Retrabalho e custos não previstos.

Consequências:

• Auxilia ao executor a entender o que deve ser feito.

• Resguarda os envolvidos de possíveis erros ou instalações 

inadequadas.

• Resguarda os envolvidos com relação a fiscalizações e sinistros.

• Reduz retrabalho e riscos.



ESPECIFICAÇÕES EVASIVAS X ESPECIFICAÇÕES CLARAS
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ESPECIFICAÇÕES EVASIVAS X ESPECIFICAÇÕES CLARAS
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• Por que devo proteger as aberturas?

• O que devo colocar?

• Qual o desempenho deve ter?

• Quais as normas devo atender?

• Quais as opções existentes?

NÃO DEIXE SEU CLIENTE SEM 

ORIENTAÇÃO



O QUE ACONTECE HOJE NO MERCADO
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O QUE ACONTECE HOJE NO MERCADO

18

Selo corta-fogo....

Eles decidem na obra

No projeto não menciona nada, 

se fosse importante viria 

escrito. Vamos deixar sem 

nada, assim economizamos.

Projetista / Consultor de incêndio Construtora / obra



O QUE ACONTECE HOJE NO MERCADO
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Vou citar que precisa selar os 

shafts, tubulações e fachadas

Olha, precisamos colocar 

fechar as aberturas. Vamos por 

o mais barato. Se o projeto não 

especifica é porque deve ser 

tudo igual

Projetista / Consultor de incêndio Construtora / obra



O QUE ACONTECE HOJE NO MERCADO
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Será que preciso colocar mais 

informações na especificação?

Se o especialista que 

contratamos não coloca mais 

detalhes na especificação, 

quem somo nós para entramos 

em detalhes técnicos não é 

mesmo? Qualquer um serve.

Projetista / Consultor de incêndio Construtora / obra



O QUE ACONTECE HOJE NO MERCADO

21

Vou tirar essa especificação de 

selagem corta-fogo, pois a 

construtora não quer gastar 

com isso 

Olha, não precisa mais fazer 

aquele negócio de fechar os 

shafts, os tubos. Um gasto a 

menos.

Projetista / Consultor de incêndio Construtora / obra



O QUE ACONTECE HOJE NO MERCADO
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Se eu alertar para as questões 

de Segurança contra Incêndio, 

legislação, normas, o cliente vai 

achar que eu complico muito e 

não vai me contratar no futuro

O especialista deveria nos 

orientar sobre o que é 

necessário, afinal, a construtora 

espera que ele nos diga o que 

é necessário fazer.

Projetista / Consultor de incêndio Construtora / obra



O QUE ACONTECE HOJE NO MERCADO
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A responsabilidade pelo selo não 

é minha, é da obra.

A responsabilidade pelo selo 

não é nossa, é de quem instala. 

Afinal, o câmara emite uma 

ART...

Projetista / Consultor de incêndio Construtora / obra



O QUE ACONTECE HOJE NO MERCADO
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A responsabilidade pelo selo não 

é minha, é da obra.

A responsabilidade pelo selo 

não é nossa, é de quem instala. 

Afinal, o câmara emite uma 

ART...

Olhem o resultado disso

Projetista / Consultor de incêndio Construtora / obra



O QUE ACONTECE HOJE NO MERCADO
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SELOS CORTA-FOGO

Shaft de prumadas

• Rasgos em lajes por onde passam

gases, fumaça e chama entre 

andares.

• Necessária proteção em shafts com 

todo tipo de instalações passantes.

Tubulação plástica

• Durante um incêndio, as tubulações

plásticas derretem, deixando

buracos na laje.

• Esses tubos devem ser protegidos

com material capaz de fechar a 

abertura.

26

Fachada cortina

• Vãos entre fachada e estrutura

permitem a passagem de fumaça e 

fogo entre andares.

• Proteção necessária em fachadas

em pele de vidro, pré-moldado,

• ACM (alumínio+polietileno+alumínio), 



SELOS CORTA-FOGO - SHAFT
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Exigências da IT – 09 

Isolamento, estanqueidade, integridade



SELOS CORTA-FOGO - SHAFT
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Não pode haver trinca ou fissura

Se trincar – perde-se estanqueidade

Se cair – perde-se a integridade

Deve ser autoportante 

Isolamento, estanqueidade, integridade



QUANDO O SELO NÃO PROTEGE O SHAFT…

Trincas

Permitem a passagem de fumaça através do selo, o que poderá 

gerar perdas materiais por contaminação de fumaça.

Proteções que utilizam suportes

Se o selo não é Auto Portante, a proteção se limita ao tempo do 

derretimento da tela que segura a proteção, reduzindo a eficácia do 

selo, aumentando o risco de perdas humanas.
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QUANDO O SELO NÃO PROTEGE O SHAFT…

Gesso rosa/ Drywall rosa

Não possuem testes ou aprovações para aplicação como selo corta-fogo.
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SELOS CORTA-FOGO - SHAFT

CP 673

• Revestimento ablativo

• Não trinca

• Autoportante

• Aplicado com placa de lã de rocha de alta densidade

• Durabilidade 30 anos

• Aprovado para diversas configurações e tamanhos

de aberturas

31

Placa de lã de rocha + 

pintura ablativa

https://www.hilti.com.br/sistemas-corta-fogo-&-prote%C3%A7%C3%A3o-contra-inc%C3%AAndio/selantes-e-pinturas-corta-fogo/3507224
https://www.hilti.com.br/sistemas-corta-fogo-&-prote%C3%A7%C3%A3o-contra-inc%C3%AAndio/selantes-e-pinturas-corta-fogo/3507224
https://www.hilti.com.br/sistemas-corta-fogo-&-prote%C3%A7%C3%A3o-contra-inc%C3%AAndio/revestimentos-e-argamassas-corta-fogo/r3080
https://www.hilti.com.br/sistemas-corta-fogo-&-prote%C3%A7%C3%A3o-contra-inc%C3%AAndio/revestimentos-e-argamassas-corta-fogo/r3080


SELOS CORTA-FOGO -TUBULAÇÃO PLÁSTICA

32

Exigências da IT – 09 

Isolamento, estanqueidade, integridade



SELOS CORTA-FOGO -TUBULAÇÃO PLÁSTICA
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Fita ou colar intumescente

Isolamento, estanqueidade, integridade



SELOS CORTA-FOGO -TUBULAÇÃO PLÁSTICA
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Sistemas 

intumescentes

• Aprovação para aplicação em diversos diâmetros de 

tubos 

• Número de voltas de acordo com aprovação 



SELOS CORTA-FOGO- TUBULAÇÃO PLÁSTICA: CP 648-E

CP 648-E:

• Fita intumescente.

• Versátil para aplicação em diversos diâmetros de tubos.

• Ultilização em paredes e piso de gesso acartonado, alvenaria e 

concreto

35

Diâmetro

nº de 

aplicações 

por caixa 

(10m)

nº de 

voltas 

Furo no 

concreto 

recomendado 

(mm) ou maior

Consumo 

unitário 

(cm)

50mm | 2" 58 1 67 17

63mm | 2.1/2" 47 1 77 21

75mm | 3" 40 1 92 25

100mm | 4" 13 2 132 75,5

150mm | 6" 6 3 202 166
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SELOS CORTA-FOGO - TUBULAÇÃO PLÁSTICA: CFS-C EL

CFS-C EL:

• Abraçadeira intumescente para shafts já concretados.

• Aprovada para tubulações em cotovelos, tubos inclinados e 

espações limitados.

• Ultilização em paredes e piso de gesso acartonado, alvenaria e 

concreto
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SELOS CORTA-FOGO - FACHADA
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Exigências da IT – 09 



SELOS CORTA-FOGO - FACHADA

39

Sistema rígido Sistema elastomérico

Deve ser autoportante 
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Sistema rígido + 

suportes metálicos
Sistema elastomérico

autoportante

SELOS CORTA-FOGO - FACHADA



SELOS CORTA-FOGO - FACHADA

CFS SP WB

• Revestimento elastomérico

• Não trinca em caso de movimentação da fachada

• Autoportante

• Aplicado com placa de lã de rocha 

• Durabilidade 30 anos
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Placa de lã de rocha + 

pintura elastomérica

Lã de rocha

Revestimento elastomérico

https://www.hilti.com.br/sistemas-corta-fogo-&-prote%C3%A7%C3%A3o-contra-inc%C3%AAndio/selantes-e-pinturas-corta-fogo/3507224
https://www.hilti.com.br/sistemas-corta-fogo-&-prote%C3%A7%C3%A3o-contra-inc%C3%AAndio/selantes-e-pinturas-corta-fogo/3507224
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PATOLOGIAS DOS SELOS CORTA-FOGO

Trincas

Permitem a passagem de fumaça e gases tóxicos através do selo corta-fogo.
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PATOLOGIAS DOS SELOS CORTA-FOGO

Suportes não testados

Os selos corta-fogo não podem estar apoiados em elementos não resistentes ao fogo. Em caso de ser usado 

algum elemento de sustentação, ele deve ser testado em conjunto com o sistema.
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PATOLOGIAS DOS SELOS CORTA-FOGO - TUBULAÇÕES

Tubulações de material combustível sem proteção intumescente

As tubulações plásticas devem receber proteção capaz de fechar o buraco deixado pelo tubo ao ser 

consumido pelo fogo
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PATOLOGIAS DOS SELOS CORTA-FOGO - TUBULAÇÕES
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PATOLOGIAS DOS SELOS CORTA-FOGO

Sem capacidade de movimentação

Selos rígidos são danificados durante a movimentação da estrutura, comprometendo a integridade do selo.
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PATOLOGIAS DOS SELOS CORTA-FOGO

Suportes não testados

Os selos corta-fogo não podem estar apoiados em elementos não resistentes ao fogo. Em caso 

seja usado algum elemento de sustentação, este deve ser testado em conjunto com o sistema.
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INCÊNDIOS RECENTES
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CT Flamengo – Rio de Janeiro (2019) Catedral de Notre – Dame – Paris (2019)



INCÊNDIOS RECENTES
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Shopping Zimnyaya Vishnya em Kemerovo – Rússia (2018)
Boate Kiss – Santa Maria (2013)



INCÊNDIOS RECENTES EM FACHADAS
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The Address Hotel – Dubai (2015) Marina Torch Tower – Dubai (2015 e 

2017)

Grenfell Tower – Londres (2017)



INCÊNDIOS RECENTES EM INDÚSTRIA
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Pólo Industrial de Camaçari – Brasil  (2017)Braskem – Mauá (2019)
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FAÇA PARTE DO ASK HILTI

VISITE NOSSA PLATAFORMA DIGITAL

Ask Hilti é uma comunidade online que oferece duas características 

principais:

• Perguntar na comunidade: todos os engenheiros têm a possibilidade de 

fazer perguntas técnicas e nossos moderadores responderão no mesmo 

dia.

• Aprender: a plataforma oferece a possibilidade de: 

– participar ao webinar ao vivo 

– ver a gravação de nossos webinars, fazer o teste e obter o certificado 

de atendimento.

• Compartilhar no blog: O blog contém artigos sobre temas de engenharia 

escrito por Hilti o por especificadores.

https://ask.hilti.com.br/


OBRIGADA

Arq. Camila Guello

Firestop Specialist

Hilti do Brasil Coml. Ltda.

Al. Rio Negro, 500 | Torre A - 9º Andar

06454-000  Barueri | SP

Tel: 11 9 8638 0265

camila.guello@hilti.com

www.hilti.com.br
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