
PROTEÇÃO PASSIVA 
ATRAVÉS DOS SELOS 
CORTA-FOGO: PANORAMA 
DA LEGISLAÇÃO 
BRASILEIRA E MUNDIAL



 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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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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O QUE É COMPARTIMENTAÇÃO?

Compartimentação Horizontal

Evita alastramento de fogo em um mesmo 

pavimento
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Compartimentação Vertical

Evita alastramento do fogo entre pavimentos

Os selos corta-fogo são elementos essenciais para garantir a compartimentação



SELOS CORTA-FOGO – APLICAÇÕES NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Shaft

• 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.
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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

Pequenas aberturas

• Frestas, lugares de 

difícil acesso e 

pequenas aberturas 

devem se preenchidas 

com a selagem 

apropriada.
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EXIGÊNCIAS BRASILEIRAS
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• Lei KISS 13.425/2017

• ABNT NBR 15.575/2013 

• ABNT NBR 13.231/2015

• Decreto Estadual 

• Instruções Técnicas ou Normas Técnicas
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• Lei KISS 13.425/2017 – Lei Federal

• ABNT NBR 15.575/2013 – Desempenho das Edificações Habitacionais. 

Mesmas exigências da IT-09

• ABNT NBR 13.231/2015 – Norma Brasileira de proteção contra 

incêndio em subestações elétricas

• Decreto Estadual – Dispõe sobre as medidas de segurança contra 

incêndio nas edificações e áreas de risco. Classifica as edificações de 

acordo com carga de incêndio, determina responsabilidades dos 

envolvidos (responsável técnico, bombeiro) etc. Exige o atendimento às 

instruções técnicas ou normas técnicas

• Instruções Técnicas ou Normas Técnicas – estabelecem os critérios 

para o processo de segurança contra incêndio, das edificações e áreas 

de risco. Cada estado possui suas próprias normas e alguns estados 

não possuem e usam legislação de outros estados ou não seguem 

nada

EXIGÊNCIAS BRASILEIRAS
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EXIGÊNCIAS BRASILEIRAS – VER SE PÕE NORMA 
HOSPITAIS

NBR 6479 

Portas e vedadores -

Determinação da 

resistência ao fogo

Método de ensaio



INSTRUÇÕES / NORMAS TÉCNICAS E NBR
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NBR 6479 - PORTAS E VEDADORES - DETERMINAÇÃO DA 
RESISTÊNCIA AO FOGO 
MÉTODO DE ENSAIO
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ANÁLISE

16

• Não é específica para selagem corta-fogo

• Não exigem ensaio com elementos passantes como tubulações, cabos que existem em shafts, uma vez 

que portas e vedadores não tem elementos passantes

• Não gera aprovação / certificação, mas sim somente resultado do teste

• Resultado do teste é valido somente para a amostra testada 
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• Não é específica para selagem corta-fogo

• Não exigem ensaio com elementos passantes como tubulações, cabos que existem em shafts, uma vez 

que portas e vedadores não tem elementos passantes

• Não gera aprovação / certificação, mas sim somente resultado do teste

• Resultado do teste é valido somente para a amostra testada 

• Baixo nível de exigência

• Produtos não certificados e com desempenho duvidoso

• Falta de respaldo técnico

• Falta de segurança



SITUAÇÕES ENCONTRADAS

18



19

SITUAÇÕES ENCONTRADAS



COMO DEVERIA SER
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• Produtos certificados

• Isentos de trincas, frestas e aberturas

• Sem apoios não testados/certificados

• Tubulações com material intumescente
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COMO ESSE ASSUNTO É TRATADO NOS ESTADOS UNIDOS E 
EUROPA?
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• Os selos corta-fogo para serem aceitos pelo mercado, precisam possui aprovação/certificação



DIFERENÇA ENTRE TESTES X APROVAÇÕES
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Testes

• Específicos para a configuração e dimensões 

testada;

Aprovações

• Conjunto de testes realizados por laboratório 

certificado de acordo com normas específicas;

• Certificadoras acompanham todo o processo de 

fabricação e testes do cliente.



NORMAS X APROVAÇÕES X TESTES
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Norma Local Aprovação/Certificação Observação

ASTM EUA FM

UL

Intertek

* FM se baseia

também em outras

normas além da 

ASTM, como UL, EN 

por exemplo

EN Standards Europa ETA

DIN

BS Reino Unido Warrington Certifire

NBR 6479 Brasil Não tem 

aprovação/certificação

Há somente teste –

IPT, Unisinos

NFPA Código Americano de 

Segurança

Não tem aprovação 

baseada na NFPA

Não é norma, mas 

sim, um código de 

segurança

Teste de fogo Relatório de teste Classificação Aprovação/certificação

* TESTES NACIONAIS



CLASSIFICAÇÕES DOS SISTEMAS CORTA-FOGO
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Diversos laboratórios acreditados que testam os sistemas de acordo com as exigências das normas:

Classificação conforme normas 

americanas: 

F-Rating

O período de tempo em que o selo corta-

fogo protege contra passagem de chamas

T-Rating

O período que leva para que a face não 

exposta ao fogo aumente de temperatura 

em 180⁰ além da temperatura ambiente

Estanqueidade

Isolamento

Integridade

Classificação conforme normas 

européias:

E - Integrity

Tempo em que o selo se mantém íntegro 

durante o incêndio (similar ao F-rating)

I - Insulation

Tempo de isolamento do selo corta-fogo 

(segue os mesmos critérios do T-rating)

Classificação conforme normas 

brasileiras:

F- rating e T- rating separados EI - juntos 3 critérios - juntos
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EXEMPLOS DE NORMAS INTERNACIONAIS
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• ASTM E 814 – Americana - Métodos de ensaios para penetrações

• ASTM E 2307 - Método Americano para juntas perimetrais 

(fachadas)

• UL 2079 – Método Americano para juntas

• BS 476 - Norma Britânica para testes de materiais e estruturas

• EN 13501 – Norma Européia de resistência ao fogo

• ETAG 026  – Norma Européia para juntas lineares e selagens de 

aberturas

• DIN 4102-9 - Norma Alemã



CERTIFICAÇÕES
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Hilti Technical Library

https://www.hilti.com/firestops

UL Certifications Diretory

http://database.ul.com/

FM Approval Guide

https://www.approvalguide.com/CC_host/pages/p

ublic/custom/FM/login.cfm

https://www.hilti.com/firestops
http://database.ul.com/
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MUDANÇAS À VISTA
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• Revisão ITs – Consulta pública Sugestão para 

aceitação de normas e certificações internacionais

• Projeto de Norma de Classificação de Resistência 

ao Fogo de Elementos Construtivos para 

Edificações

• Grupo de trabalho dedicado à confecção da Norma 

Brasileira de Selagens Resistentes ao Fogo em 

Passagens e Aberturas de Compartimentação 

Horizontal e Vertical

• Norma para requisitos de ensaio específicos para 

selagem corta-fogo que poderá ser junta a norma 

de selagem ou separada

• Norma Proteção Contra Incêndio em 

Estabelecimentos Assistenciais de Saúde – NBR 

16651 – Consulta Nacional

• Controle das instalações 
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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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