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Experiências internacionais que geram valor
à proteção passiva no Brasil

O Seminário Internacional de Proteção Passiva Contra Incêndio (SIPP) 2018 é resultado de parceria entre 
a Associação Brasileira de Proteção Passiva Contra Incêndio (ABPP) e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
(IPT), por meio do Laboratório de Segurança ao Fogo e Explosões/CETAC (LSFEx), com o objetivo de 
realizar um seminário trazendo referências internacionais, que aborde desafios e problemas atuais, bem 
como estimule a disseminação de conhecimento, inovação e tecnologia para o mercado brasileiro. 
 
A tônica desta edição será propor e discutir soluções sobre questões que dificultam os avanços      
necessários em relação ao projeto e implantação de medidas de Proteção Passiva Contra Incêndio no 
Brasil.  Buscaremos ampliar a compreensão de como países de referência, conseguiram criar uma cultura 
voltada à segurança contra incêndio e compreender como as tragédias de incêndios podem ser              
minimizadas ou evitadas. As melhorias em regulamentação, fiscalização serão temas frequentes nas 
palestras e discussões. 
 
A co-realização envolvendo ABPP e IPT corresponderá à terceira edição do evento, anteriormente              
realizado apenas pelo IPT. Trataremos de ampliar a sua abrangência, trazendo um maior número temas e 
de destacados palestrantes nacionais e internacionais, almejando atender as necessidades de geração de 
soluções apropriadas de proteção passiva contra incêndio voltadas, especialmente, ao projeto e             
construção de grandes edifícios.
 
A disseminação de conhecimentos aos profissionais da área, deverá nortear os debates aberto aos          
participantes, ao fim de cada sessão de palestras; queremos que o encontro seja interativo e participativo.
 
Esperamos o engajamento de empresas de arquitetura, engenharia, construtoras, projetistas, reguladores, 
governo, associações de classe e outras entidades relacionadas ao assunto. Convidamos você a fazer 
parte deste evento e a participar dos avanços que o problema crescente do incêndio requer.

Rogerio Lin
Diretor-Presidente

Associação Brasileira de Proteção Passiva 
Contra Incêndio (ABPP)

Antonio Fernando Berto
Chefe do Laboratório de Segurança ao

Fogo e a Explosões

Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT)



PALESTRANTES

O Seminário Internacional de Proteção Passiva Contra Incêndio (SIPP) 2018 é resultado de parceria entre 
a Associação Brasileira de Proteção Passiva Contra Incêndio (ABPP) e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
(IPT), por meio do Laboratório de Segurança ao Fogo e Explosões/CETAC (LSFEx), com o objetivo de 
realizar um seminário trazendo referências internacionais, que aborde desafios e problemas atuais, bem 
como estimule a disseminação de conhecimento, inovação e tecnologia para o mercado brasileiro. 
 
A tônica desta edição será propor e discutir soluções sobre questões que dificultam os avanços      
necessários em relação ao projeto e implantação de medidas de Proteção Passiva Contra Incêndio no 
Brasil.  Buscaremos ampliar a compreensão de como países de referência, conseguiram criar uma cultura 
voltada à segurança contra incêndio e compreender como as tragédias de incêndios podem ser              
minimizadas ou evitadas. As melhorias em regulamentação, fiscalização serão temas frequentes nas 
palestras e discussões. 
 
A co-realização envolvendo ABPP e IPT corresponderá à terceira edição do evento, anteriormente              
realizado apenas pelo IPT. Trataremos de ampliar a sua abrangência, trazendo um maior número temas e 
de destacados palestrantes nacionais e internacionais, almejando atender as necessidades de geração de 
soluções apropriadas de proteção passiva contra incêndio voltadas, especialmente, ao projeto e             
construção de grandes edifícios.
 
A disseminação de conhecimentos aos profissionais da área, deverá nortear os debates aberto aos          
participantes, ao fim de cada sessão de palestras; queremos que o encontro seja interativo e participativo.
 
Esperamos o engajamento de empresas de arquitetura, engenharia, construtoras, projetistas, reguladores, 
governo, associações de classe e outras entidades relacionadas ao assunto. Convidamos você a fazer 
parte deste evento e a participar dos avanços que o problema crescente do incêndio requer.

Ralf Linden
Diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios, 56 anos, casado, dois filhos (20 e 23), cidade natal Aachen-Alemanha, Engenheiro Químico (Dipl.-Ing), 
FH-Aachen; Grupo Saint-Gobain desde maio de 1987; SG Sekurit (Automotivo) Glass-Plastic-Development; Kinon Sicherheitsglas (SGG), Aachen-D desde 
setembro de 1994; Produção de Contraflam da FRG / PM / R & D; Vetrotech Saint-Gobain Alemanha, Neuss-D - GM desde setembro de 1996; FRG Marketing
& Sales na Alemanha; VSG International, Herzogenrath-D - Int. Desenvolvimento de Biz desde maio de 2004...

Robert Gomes

Rogerio Lin

Marcos Kahn

Claudio Poo

Emanuel Pastl

Gerente Regional Atlântico Sul
STI Firestop (Specified Tecnologies, Inc) 

Especialista em proteção passiva contra o fogo, atuante neste mercado há mais de dez anos, membro ativo do CB 24/SP (Comissão de Segurança Contra 
Incêndios organizada pela ABNT), Green Building Council Brasil para certificação de obras LEED, associado ao CBCA (Centro Brasileiro da Construção em Aço), 
membro da NFPA, dentre outras instituições de referência internacional, diretor na CKC do Brasil e diretor presidente da ABPP.

Paulo Helene

Timo Kuchmeister

Presidente do IBRACON gestão 2003/2005, reconduzido 2006/2007. Sócio Honorário e sócio desde 1977. Diretor de Publicações, Diretor de Relações 
Institucionais e atual Diretor Técnico. Coordenador da Rede Internacional REHABILITAR, programa CYTED, desde 1998. Presidente ALCONPAT Int. gestão 
2010/2011, reconduzido 2012/2013. Presidente de Honra das gestões 2014/2017 e atual Gestor. Um dos fundadores da ALCONPAT Int., da ALCONPAT Brasil e 
membro ativo da Associação desde 1991; Apresenta expressivos índices acadêmicos públicos internacionais de pesquisa e desenvolvimento: classificados...

Gerente Técnico
Rudolf Hensel GmbH

Robson Santos Barradas
Consultor Técnico em Proteções Construtivas (Passivas)
Contra Incêndios

Engenheiro eletricista com pós graduação em segurança do trabalho. Especialista em engenharia de segurança contra incêndio. Consultor e projetista de 
grandes hospitais, laboratórios e de renomadas empresas nacionais e multinacionais. Autor do ‘Manual de Segurança Contra Incêndio em Estabelecimentos 
Assistenciais de Saúdeʼ da OPAS / ANVISA (2014). Membro da Health Care Section da National Fire Protection Association (NFPA) desde de 1998. Membro de 
diversos comitês de normalização da ABNT. É membro fundador da ABPP - Associação Brasileira de Proteção Passiva. É também membro fundador...

Responsável pelas Regulamentações e Normativas para Promat América Latina. Profissional com pós-graduação em Building Fire Design, 17 anos de 
experiência em testes de materiais e soluções de construção, estudos e projetos de engenharia. Ele é professor da Universidade do Chile e da Universidade de 
Santiago do Chile. No campo do comércio, foi vice-presidente de gestão da Câmara de Construção do Chile, Delegação de Osorno.

Eng. de Segurança do Trabalho
Diretor do Departamento de Compartimentação da Supernova

Antonio Fernando Berto
Engenheiro Civil pela EESC/USP; mestre em Arquitetura e Urbanismo pela FAU/USP; Pesquisador e chefe do Laboratório de Segurança ao Fogo e a Explosões - 
LSFEx do Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT; Coordenador de inúmeros trabalhos de pesquisa na área de segurança contra incêndio, envolvendo a 
pesquisa de cerca de 200 grandes incêndios no Brasil e diversos trabalhos de pesquisa e inovação na área de proteção contra incêndio; Docente no curso de 
Mestrado Profissional do IPT na disciplina Segurança Contra Incêndio no Ambiente Construído; Coordenador das Comissões de Estudos de Reação ao Fogo... 

Rosaria Ono
Arquiteta e urbanista. Docente da FAUUSP, coordenadora do GSI (Grupo de Fomento à Segurança contra Incêndio) e do NUTAU da USP.

Maria Angelica Covelo Silva
Eng. Civil, Mestre e Doutora em Engenharia, Diretora da NGI Consultoria e Desenvolvimento; Atua como consultora na área de tecnologia e qualidade em 
empresas incorporadoras e construtoras, empresas de projeto e fabricantes de materiais, componentes e sistemas construtivos e na implantação dos requisitos 
e critérios da ABNT NBR 15575 em inúmeros empreendimentos de diferentes segmentos de mercado e em vários estados brasileiros. Atua também como 
consultora na área de tecnologia e qualidade em várias entidades do setor da construção; É professora convidada para as disciplinas de desempenho dos... 



MODERADORES
Moderador

Fabio Villas Bôas 

Moderador

Graduado em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o engenheiro Fabio Villas Bôas trabalha na Tecnisa desde 
2003 como diretor técnico. Ele é coordenador das comissões de estudos de revisão das NBRʼs 15575, 8214, 9817, 13753 e 13754, membro do CTQ - Comitê de 
Tecnologia e Qualidade do SindusCon-SP, Coordenador do COMASP – Comitê de Meio Ambiente do SindusCon SP, e Presidente da Câmara Ambiental da 
Construção Civil CETESB – São Paulo.

Fabrício Bolina
Engenheiro Civil com período sanduíche na ENISE/França, tendo mestrado com foco em estruturas de concreto em situação de incêndio. Atualmente é 
professor dos cursos de graduação em Engenharia Civil e Arquitetura da Unisinos, na área de estruturas. Pós graduado (nível especialização) em Patologia das 
Obras Civis. Coordenador do curso de pós graduação em Segurança contra Incêndio em Edificações e do curso de pós graduação em Projeto de Estruturas de 
Aço e Concreto, ambos da Unisinos. Coordenador do laboratório de segurança contra incêndio do itt Performance/Unisinos. Certificado como perito de... 



TEMA 2 – REGULAMENTAÇÃO, NORMALIZAÇÃO E ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM
                 PROTEÇÃO PASSIVA

A proteção passiva nas Instruções Técnicas 2018 do Corpo de Bombeiros
Antonio Fernando Berto

Proteção passiva contra incêndio em estruturas de aço: desafios de projeto e de execução
Robson Santos Barradas     

Escopos das especialidades e atribuições dos profissionais de projeto na especificação de sistemas 
de proteção passiva
Maria Angelica Covelo Silva

Debates com os palestrantes
O quanto temos que avançar em relação à proteção passiva nos campos da regulamentação, da                 
normalização e da atuação profissional.
Moderador: Fabio Villas Bôas 

Encerramento

PROGRAMAÇÃO - 15/AGOSTO

Manhã

Tarde

14:15

15:00

15:45

16:15

17:00

17:45

Credenciamento

Abertura do Seminário

TEMA 1 - PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA INCÊNDIO NAS FACHADAS

Aplicação de vidros resistentes ao fogo em fachadas
Ralf Linden

Soluções de selagem resistentes ao fogo em fachadas
Robert Gomes

 
Propagação de incêndio e controle das características de reação ao fogo em fachadas
Rogerio Lin

Debates com os palestrantes
Soluções de proteção passiva aplicadas a fachadas: aspectos que limitam avanços no Brasil 
considerando realidade internacional.

Almoço

08:00

08:45

09:00

 
09:45

10:30

11:00

11:45

12:30

Coffee-break

Coffee-break

O quanto temos que avançar em relação à proteção passiva nos campos da regulamentação, da                 
normalização e da atuação profissional.
Moderador: Fabio Villas Bôas 

Encerramento17:45
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PROGRAMAÇÃO - 16/AGOSTO

Manhã

Tarde

TEMA 2 – REGULAMENTAÇÃO, NORMALIZAÇÃO E ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM
                 PROTEÇÃO PASSIVA

A proteção passiva nas Instruções Técnicas 2018 do Corpo de Bombeiros
Antonio Fernando Berto

Proteção passiva contra incêndio em estruturas de aço: desafios de projeto e de execução
Robson Santos Barradas     

Escopos das especialidades e atribuições dos profissionais de projeto na especificação de sistemas 
de proteção passiva
Maria Angelica Covelo Silva

Debates com os palestrantes
O quanto temos que avançar em relação à proteção passiva nos campos da regulamentação, da                 
normalização e da atuação profissional.
Moderador: Fabio Villas Bôas 

Encerramento

14:15

15:00

15:45

16:15

17:00

17:45

Recepção

Abertura

TEMA 3 – PROTEÇÃO PASSIVA APLICADA ÀS VEDAÇÕES INTERNAS

Soluções de proteção passiva  em edifícios comerciais de grande porte
Claudio Poo

Soluções de proteção passiva em edifícios hospitalares de grande porte
Marcos Kahn

 
Visão de um sobrevivente do incêndio da Kiss
Emanuel Pastl

Debates com os palestrantes
Soluções de proteção passiva aplicadas às vedações internas horizontais e verticais: materiais, 
compartimentação, selagem, portas e outros componentes.

Almoço

08:00

08:45

09:00

 
09:45

10:30

11:00

11:45

12:30

Coffee-break

Coffee-break

TEMA 4 - PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA INCÊNDIO DAS ESTRUTURAS

O incêndio e o colapso da estrutura do Ed. Wilton Paes de Almeida
Paulo Helene
     
Os critérios para a definição da temperatura crítica de estruturas de aço em
situação de incêndio
Timo Kuchmeister

Proposta e importância de revisão da norma brasileira de saída de emergência de edifícios 
Rosaria Ono

Debates com os palestrantes
Soluções de proteção passiva aplicadas às estruturas: susceptibilidade das estruturas ao colapso 
estrutural em situação de incêndio
Moderador: Fabrício Bolina

Encerramento17:45

estrutural em situação de incêndio
Moderador: Fabrício Bolina

Encerramento
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LOCAL DO EVENTO
SECOVI - SP
Rua Dr. Bacelar, 1.043 | Vila Clementino
São Paulo / SP | 04026-002 

atendimento@abpp.org.br

Mais informações:

INVESTIMENTO

Até 31/jul: R$289,00/pessoa

Após 31/jul: R$349,00/pessoa

Grupos de 3 a 10 pessoas: 10% de desconto

Inscrições incluem: almoços nos dois dias e coffee-breaks.

VAGAS LIMITADAS


