
“Conheça algumas das melhores práticas
aplicadas em proteção passiva no Brasil.”

Com inúmeros incêndios alarmando o cenário nacional, tais como o do Ninho do Urubu, do Museu Nacional do RJ e muitos outros 

que têm causado fatalidades, temos percebido na sociedade e profissionais como arquitetos, engenheiros e de grandes, médias e 

pequenas construtoras, o interesse de conhecer melhor as medidas de proteção passiva contra incêndio.

Neste Seminário Nacional da Proteção Passiva Contra Incêndio (SNPP), teremos diversas palestras de altos especialistas, que 

tratarão de resistência e reação ao fogo, ilustrando com cases e melhores práticas, o que tem sido feito para melhorar os projetos, 

execução e aceitação de edificações.

As medidas de Proteção Passiva Contra Incêndio atingem seus objetivos ao elevar o tempo de resistência ao fogo de estruturas, 

reduzir a propagação de chamas e emissão de fumaça nos materiais de acabamento e revestimento, promover a compartimentação 

vertical e horizontal, confinando o fogo em um determinado ambiente, limitar os riscos das chamas, da fumaça e dos gases       

quentes, bem como limitar a radiação térmica de um incêndio.

Os profissionais que participarem do, SNPP, terão a oportunidade de conhecer as tecnologias existentes para adequar seus         

projetos, conhecer soluções que estarão em mesas de negócios do evento e trocar contatos e gerar relacionamentos com           

provedores de materiais certificados e aceitos em todo território nacional. Não perca a oportunidade de conhecer os melhores 

fornecedores e os melhores conteúdos de proteção passiva tratados de forma imparcial em nossa edição de Goiânia.

Patrocínio: Apoio:Realização:

2019

SEMINÁRIO NACIONAL DE

10
Abril
2019

Goiânia - GO

PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA O FOGO
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Proteção passiva através dos selos corta-fogo: Panorama da legislação brasileira e mundial. 
Camila Guello
Firestop Specialist
HILTI DO BRASIL

Proteção Passiva em Edifícios Hospitalares 
Marcos Kahn
Diretor Nacional de Gestão Administrativa e Financeira
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO DO EDIFÍCIO HOSPITALAR

Os processos de gerenciamento de riscos em edificações: o que os especialistas de incêndio devem 
considerar nas suas análises de risco
Marcelo D’alessandro (a con�rmar)
Diretor Administrativo Executivo
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GESTÃO DE RISCOS

Co�ee Networking 

Debate Painelistas 

Encerramento do Seminário

PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR

Manhã

Tarde
13:30

14:15

15:00

15:45

16:15

17:30

Recepção dos Convidados e Co�ee

O papel das construtoras no cumprimento da Norma de Desempenho (NBR 15.575) para 
requisitos de proteção passiva contra incêndio
Rogerio Lin
Diretor-Presidente
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA INCÊNDIO (ABPP) 

Isopainéis seguros em situação de incêndio: compreenda a complexidade dos sistemas e 
a importância de testes e certificações rigorosas neste setor 
Sérgio Bandeira de Mattos
Diretor de Contas Corporativas
KINGSPAN ISOESTE
 
A importância da certificação de sistemas e produtos utilizados em resistência e reação 
ao fogo de edificações 
Claudemir Ribeiro
Engenheiro Sênior – Desenvolvimento de Negócios América do Sul
FM APPROVALS 

Co�ee-break & Networking

Debate Painelistas

Almoço livre

08:00

08:30

09:00

 
09:45

10:30

11:00

12:15



Marcos Kahn
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...

PALESTRANTES

Claudemir Ribeiro
Engenheiro de Produção formado pela Universidade de Jaguariúna – UNIFAJ em 2007, com MBA em Liderança Organizacional pela Universidade Santo Amaro 
– UNISA. Tem mais de 12 anos de experiência no mercado industrial e conta cursos em corrosão realizados na Suécia pela Sandvik Materials Technology, já teve 
atuação nos principais segmentos do país, tais como: Papel e Celulose, Indústrias químicas, Petroquímicas, Siderúrgicas. Atualmente é responsável pelo 
desenvolvimento de negócios na América do Sul na certificadora FM Approvals LCC.  

Sérgio Bandeira de Mattos

Rogerio Lin

O Eng. Sérgio Bandeira, atua há mais de 45 anos no setor de construção sempre trabalhando com produtos inovadores. Atuando junto a grandes empresas, 
associações e laboratórios do Brasil e Europa, sempre buscou aliar inovação e segurança em suas ações no desenvolvimento do setor.
Um Engenheiro sempre preocupado com tecnologia, inovação, modulação, ambiência, produtividade e sustentabilidade, atuando fortemente com esses objetivos.

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.

Camila Guello
Especialista em Sistemas de Firestop do departamento de engenharia da Hilti do Brasil. Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Mackenzie 
com pós-graduação em Administração e Marketing pela ESPM, Membro da ABPP – Associação Brasileira de Proteção Passiva e do GSI – Grupo de Fomento à 
Segurança Contra Incêndio, atuação no Grupo de Trabalho responsável pela elaboração da Norma Brasileira de Selagem Corta-Fogo, Palestrante no Instituto 
de Engenharia de São Paulo, Fundabom, Ycon e Corporações do Corpo de Bombeiros no Brasil.

Marcelo Dʼalessandro (a confirmar)
Diretor Administrativo Executivo
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GESTÃO DE RISCOS
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atendimento@abpp.org.br
www.abpp.org.br

Mais informações:

INVESTIMENTO

Até 22/mar: R$199,00/pessoa

Até 29/mar: R$259,00/pessoa

Após 29/mar: R$299,00/pessoa

Grupos de 3 ou mais pessoas: 10% de desconto

Associado ABPP: 20% de desconto.

Descontos não cumulativos

HORÁRIO:

8:00 às 18:00 (almoço livre das 12:15 às 13:30)

K Hotel (GOIÂNIA, GO)

Av. Dep. Jamel Cecílio, 2550 | Jardim Goiás
Goiânia - GO | 74810-100
Acesso: A 15 min. do aeroporto de Goiânia (12,6km).

LOCAL DO EVENTO:

Imagens do Local:

09
Abril
2019

Aproveite e realize o Curso ABPP (Mód. I) em Goiânia, inédito 
e pela primeira vez, fora de São Paulo. Conheça todo conteúdo 
deste curso que forma os profissionais de segurança contra 
incêndio do futuro: https://abpp.org.br/curso-modulo1/

INVESTIMENTO: R$990,00 


