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Experiências internacionais que geram valor
à proteção passiva no Brasil

O Seminário Internacional de Proteção Passiva Contra Incêndio (SIPP) 2019 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          

encontro trazendo referências internacionais, que aborde desafios e problemas atuais, bem como estimule a 

disseminação de conhecimento, inovação e tecnologia para o mercado brasileiro.

A co-realização entre a ABPP e o IPT corresponderá à quarta edição do evento. 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, aceitação, comissionamento de edifícios comerciais, residenciais e industriais.

Para você que esteve conosco em edições passadas, notará que este evento trará muitas novidades como 

palestrantes internacionais que nunca falaram no palco do SIPP antes, estes virão dos EUA, da Alemanha, 

Holanda,  Reino Unido e Irlanda. Deseja ter uma experiência inovadora? Inscreva-se no Lab Visit IPT, onde irá 

conhecer e sentir de perto como os produtos de proteção passiva são avaliados em reação e resistência ao fogo. 

Você que está buscando aprimoramento, terá a oportunidade de realizar um Curso Mód. I de formação de 

profissionais nesta área e ir ao SIPP com fundamentos sólidos sobre o que é proteção passiva e onde ela se 

encaixa no seu dia-a-dia.

Por fim, é um encontro anual que promove networking de alto nível entre empresários, gerentes e diretores de 

multinacionais e empresas referências do setor, construtoras, seguradoras, escritórios de arquitetura e                  

engenharia, além de de promover e receber bombeiros militares dos setores regulatórios, fiscalizador e de        

atividades técnicas de todo o país. 

Desejamos um ótimo evento a você, que aproveite cada minuto com muita intensidade, que busque novos 

conhecimentos, questione, interaja e faça bons relacionamentos e negócios!

Um grande abraço de,

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)



Joanna Blaney   Palestrante Internacional
Gerente de Equipe Técnica / AVP, FM Approvals (grupo Materiais) formou-se na Universidade da Califórnia, em San Diego, com um mestrado em Engenharia 
Mecânica. Joanna passou vários anos na indústria de utilidades antes de chegar à FM Approvals em 2007. Joanna gerencia uma equipe de Engenheiros de 
Aprovação que são responsáveis   por avaliar a ampla gama de materiais de construção para FM Approvals, incluindo produtos de telhado, sistemas de parede e 
outras construções. produtos. Ela trabalhou para desenvolver padrões de aprovação novos e revisados   para FM Approvals, bem como padrões ANSI. Joanna 
também é membro do Help Desk da RoofNav e apresentou várias sessões de treinamento da RoofNav.

Ten. Cel. Marcelo Alexandre Cicerelli
Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo Bacharel em Direito e Engenheiro Civil Chefe do Departamento de 
Segurança e Prevenção contra do Corpo de Bombeiros. Responsável pelo serviço de segurança contra incêndio do Estado de São Paulo.

PALESTRANTES

Aproveite e chegue um dia antes para fazer o Curso (Pré-evento 13/ago)

Ralf Linden   Palestrante Internacional
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...

Tom McGuinness   Palestrante Internacional
Começou o trabalho na Kingspan em junho de 1974; Agora, com 45 anos de casa; foi Diretor Comercial na Irlanda de 1976 a 1989; Diretor Comercial no Reino 
Unido de 1984 a 2010; Diretor Comercial na Noruega, Suécia, Dinamarca e Finlândia de 2006 a 2017; Diretor Comercial da Europa Central de 2002 a 2008; 
também foi Diretor Comercial da Kingspan na Austrália e Nova Zelândia, de 2002 a 2016; Acumulou cargos de Diretor Comercial na Holanda, Bélgica e França 
de 2000 a 2016; somando o mesmo cargo de 2009 a 2017; por fim, foi Diretor Comercial da África do Sul de 2012 a 2018.

Alberto J. Fossa
Engenheiro Eletricista pela Escola Politécnica da USP, MBA em Conhecimento, Tecnologia e Inovação pela FEA da USP com extensão no Bentley College, MIT e 
Boston University. Mestre em Energia e Doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo. Consultor de Empresas e Pesquisador pelo IEE-USP nas áreas de 
Gestão Estratégica, Gestão da Tecnologia e da Energia, com especialização em Tecnologia Industrial Básica (regulamentação, normalização e avaliação da 
conformidade). Coordenador de missões internacionais para desenvolvimento tecnológico; bem como de projetos de pesquisa e desenvolvimento na área de 
energia. É especialista em energia pela United Nations Development Industrial Organization – UNIDO e diretor do conselho da World Plumbing Council – WPC... 

Carl Burrell   Palestrante Internacional
Carl é o Gerente Global de Produtos para a gama de materiais de proteção contra incêndio da Sherwin-Williams, com sede em Manchester, Inglaterra. Desde o 
início de sua carreira na Leighs Paints, no Reino Unido, em 1998, como químico de P & D especializado em revestimentos intumescentes, Carl ocupou diversos 
cargos em P & D. Focada principalmente em produtos de proteção contra incêndio, Carl tem mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento e gestão no 
campo de proteção contra incêndios e derramamentos criogênicos. Atualmente, ele é membro de grupos de trabalho no ISO TC67 e TC92, ajudando a produzir 
padrões de teste para materiais de proteção contra incêndios e criogênicos.

Cap. Lisiane Nunes
Graduada em Arquitetura e Urbanismo, pela Universidade Federal de Santa Maria, Bacharel em Direito, pela Faculdade Metodista de Santa Maria e Bacharel em 
Ciências Militares, pela Academia de Polícia do Rio Grande do Sul. Possui especialização em Bombeiro Militar pela Academia de Bombeiro Militar do Rio 
Grande do Sul e Especialização em Segurança Contra Incêndio e Pânico em Edificações e Áreas de Risco pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. É Capitão 
do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, tendo como função a chefia da divisão de Gestão e Normatização do Departamento de Segurança 
contra Incêndio, no qual atua desde 2015.

Mike Kerrison   Palestrante Internacional
Gerente de Engenharia de Aplicação de Proteção contra Incêndio Global na Unifrax I LLC com 15 anos de experiência em diversas posições de engenharia e 
marketing, apoiando o negócio de proteção passiva contra incêndio da Unifrax. Além de executar inúmeros programas de testes de incêndio em larga escala, 
durante seu tempo na Unifrax ele conduziu inúmeros seminários educacionais para empresas de arquitetura e engenharia, autoridades estaduais e locais de 
código, bem como companhias de isolamento, mecânicas e de contratos gerais.

Matthew S. Blais   Palestrante Internacional
Diretor; Departamento de Tecnologia de Incêndio; Divisão de Química e Engenharia Química; Ph.D., Organic Chemistry, Universidade de Massachusetts em 
Amherst, 1998; M.S., Organic Chemistry, Universidade de Massachusetts em Amherst, 1993; B.A., Chemistry, Clark University, 1982. O Dr. Blais gerencia um 
grupo de aproximadamente 50 pessoas fornecendo testes de resistência a incêndios, testes de inflamabilidade de material e pesquisa em tecnologia de 
incêndio em uma ampla gama de projetos para o governo ea indústria, apoiando o desenvolvimento de padrões de desempenho de materiais, certificação de 
materiais e desenvolvimento de produtos.

Patrick Tesche   Palestrante Internacional
   Palestrante InternacionalO Sr. Tesche tem 29 anos de experiência no setor de Construção na Global FPG e é responsável por todos os aspectos do negócio, desde engenharia e design 
até consultoria, inspeções e educação. Pat trabalhou com muitos grandes empreiteiros gerais usando suas habilidades em Lean Construction Management 
para garantir que o projeto permaneça dentro do orçamento e das datas de conclusão. conduz seminários de Proteção Passiva contra Incêndios para 
numerosos AHJʼs, Fire Marshalls e Pessoal de Defesa Civil para empresas de inspeção em toda a América do Norte e Oriente Médio. Pat é instrutor do IFC para 
o treinamento de inspetores manuais da Firestop e autor colaborador do IFC Firestop Inspector Test e Intertek IQP Program. Pat orgulhosamente serve em ...

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 e 
de Vedações Corta-Fogo.

Alfredo Ramirez   Palestrante Internacional
Com a UL desde 1989, Alfredo (Al) Ramirez da UL LLC é o Gerente Regional de Códigos e Serviços de Consultoria, que trabalha principalmente com 
autoridades de código e arquitetos em todo o mundo (Ásia, Europa, Oriente Médio e América Latina. Esse grupo fornece assistência, domesticamente e 
internacionalmente, para esclarecer os parâmetros de instalação do produto UL Certified, resolver problemas de aceitação do produto e possíveis conflitos 
entre os requisitos UL e os códigos de instalação, entre outras coisas.

O Seminário Internacional de Proteção Passiva Contra Incêndio (SIPP) 2019 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          

encontro trazendo referências internacionais, que aborde desafios e problemas atuais, bem como estimule a 

disseminação de conhecimento, inovação e tecnologia para o mercado brasileiro.

A co-realização entre a ABPP e o IPT corresponderá à quarta edição do evento. 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, aceitação, comissionamento de edifícios comerciais, residenciais e industriais.

Para você que esteve conosco em edições passadas, notará que este evento trará muitas novidades como 

palestrantes internacionais que nunca falaram no palco do SIPP antes, estes virão dos EUA, da Alemanha, 

Holanda,  Reino Unido e Irlanda. Deseja ter uma experiência inovadora? Inscreva-se no Lab Visit IPT, onde irá 

conhecer e sentir de perto como os produtos de proteção passiva são avaliados em reação e resistência ao fogo. 

Você que está buscando aprimoramento, terá a oportunidade de realizar um Curso Mód. I de formação de 

profissionais nesta área e ir ao SIPP com fundamentos sólidos sobre o que é proteção passiva e onde ela se 

encaixa no seu dia-a-dia.

Por fim, é um encontro anual que promove networking de alto nível entre empresários, gerentes e diretores de 

multinacionais e empresas referências do setor, construtoras, seguradoras, escritórios de arquitetura e                  

engenharia, além de de promover e receber bombeiros militares dos setores regulatórios, fiscalizador e de        

atividades técnicas de todo o país. 

Desejamos um ótimo evento a você, que aproveite cada minuto com muita intensidade, que busque novos 

conhecimentos, questione, interaja e faça bons relacionamentos e negócios!

Um grande abraço de,
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MODERADORES

Aproveite e chegue um dia antes para fazer o Curso (Pré-evento 13/ago)

Lilian Salim
Graduada em Engenharia Química pela FEI-Faculdade de Engenharia Industrial com Pós Graduação em Gestão Empresarial e Administração de Produtos pela 
Fundação Getulio Vargas– GVPEC, Lilian Salim tem 32 anos de experiência no mercado B2B atuando em diversas áreas como: vendas, marketing, desenvolvimento 
de produtos, assuntos regulatórios, dentre outros. Trajetória profissional desenvolvida em empresas atuantes como Ipiranga Quimica (atualmente QuantiQ) e 
multinacionais como DuPont, Arkema e Dow Quimica. Responsável desde 2007, pela elaboração e criação da Divisão Industrial Products da ICL IP para toda 
América do Sul, lidera atualmente uma equipe de vendas e marketing atuando em todos os países da região.

Edison Borges Lopes
Arquiteto e Urbanista formado pela FAUUSP em 1.987. Participou de projetos nas áreas industriais e comerciais tendo trabalhado na Enger, Promon, ALG e Pão 
de Açúcar entre outras empresas. Desde 2.003 é sócio fundador da Argis, já tendo desenvolvido projetos para lojas e shoppings para as redes Wal-Mart, 
Carrefour, SmartFit, Sodimac, REP, Pão de Açúcar, Cobasi, Best Center, Terral, HSI e Iguatemi entre outras. Associado à AsBEA – Associação Brasileira dos 
Escritórios de Arquitetura desde 2.006, já participou de grupos de trabalho, foi Vice-Presidente e atualmente é o presidente da Associação.

Luiz Olimpio Costi
Engenheiro Industrial Eletricista, formado pela Universidade Mackenzie em 1985, pós-graduado em Administração de Empresas pela FGV- Fundação Getulio 
Vargas. Sócio-diretor desde 1987 da Procion Engenharia Ltda, empresa de consultoria e projetos de sistemas elétricos e hidráulicos. Membro da diretoria de 
Tecnologia e Sustentabilidade do SECOVI-SP – Sindicado da Habitação. Sócio fundador e atual Conselheiro da ABRASIP - Associação Brasileira de Engenharia 
de Sistemas Prediais. Atual Conselheiro da ABRINSTAL – Associação Brasileira pela Conformidade e Eficiência das Instalações. Membro de diversas comissões 
de normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Carla Neves Costa
Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Santa Cecilia (1997), mestrado (2002) e doutorado (2008) em Engenharia Civil (Engenharia de 
Estruturas) pela Universidade de São Paulo. Realizou estágio de doutorado no exterior, como visiting academic staff - University of Manchester Institute of 
Science and Technology (2005/2006). Tem experiência acadêmica na área de Engenharia Civil, com ênfase em Segurança contra Incêndio, atuando
principalmente nos seguintes temas: incêndio, concreto armado, projeto, normalização e divulgação científica.

DEBATEDORES

Marcelo Lima
Diretor-Geral
ISB



PROGRAMAÇÃO - 14/AGOSTO

TEMA 2 – PROJETOS DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO PASSIVA

PFP market evolution and trends in Europe - International Standards and Certification
Carl Burrell | SHERWIN WILLIAMS

O trabalho de normalização da proteção passiva no Brasil
Antonio Fernando Berto | IPT     

Integração da proteção passiva ao desenvolvimento do projeto arquitetônico
Patrick Tesche | GLOBAL FIRE PROTECTION GROUP, LLC

Debates com os palestrantes

Moderador: Edison Borges Lopes | ASBEA

Encerramento

Manhã

Tarde

14:15

15:00

15:45

16:15

17:00

17:45

Credenciamento

Abertura do Seminário

TEMA 1 - SOLUÇÕES CORRENTES EM PROTEÇÃO PASSIVA

O desempenho de painéis compostos incorporando materiais combustíveis
Tom McGuinness | KINGSPAN

Inflamabilidade para estofamentos atuais, eletrodomésticos e colchões
Dr. Matthew S. Blais | SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE

 
Proteção contra incêndio de dutos metálicos utilizados na exaustão de fumaça e gordura
Mike Kerrison | UNIFRAX USA

Debates com os palestrantes

Moderador: Lilian Salim | ABICHAMA

Almoço

08:00

08:45

09:00

 
09:45

10:30

11:00

11:45

12:30

Coffee-break

Coffee-break

Aproveite e chegue um dia antes para fazer o Curso (Pré-evento 13/ago)
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PROGRAMAÇÃO - 15/AGOSTO
Manhã

Tarde

14:15

15:00

15:45

16:15

17:00

17:45

Recepção

Abertura

TEMA 3 – VIABILIDADE TÉCNICA-ECONÔMICA DA PROTEÇÃO PASSIVA

A viabilidade técnica-econômica de soluções de compartimentação com uso de vidros
Ralf Linden | VETROTECH
     
O impacto da proteção passiva na redução de perdas em incêndios
Joanna Blaney | FM APPROVALS 

A importância da Certificação no desempenho de sistemas de Proteção Passiva
Al Ramirez | UL

Debates com os palestrantes

Moderador: Carla Costa | FEC - UNICAMP

Almoço

08:00

08:45

09:00

09:45

 
10:30

11:00

11:45

12:30

Coffee-break

Coffee-break

TEMA 4 - ACEITAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO PASSIVA

Programas de qualidade voltados para a melhoria das instalações de segurança contra 
incêndio, incluindo os sistemas de proteção passiva
Alberto J. Fossa | ABRINSTAL

Garantia de cumprimento da regulamentação de proteção contra incêndio 
Cap. Lisiane Nunes | CBMRS

 
100 dias de aplicação do Decreto 63.911 do CBMESP?
Ten. Cel. Marcelo Alexandre Cicerelli | CBMESP

Debates com os palestrantes

Moderador: Luiz Olimpio Costi | SECOVI-SP
Debatedor: Marcelo Lima | ISB

Encerramento

Aproveite e chegue um dia antes para fazer o Curso (Pré-evento 13/ago)

17:45

Debates com os palestrantes

Moderador: Luiz Olimpio Costi | SECOVI-SP
Debatedor: Marcelo Lima | ISB

Encerramento

Aproveite e chegue um dia antes para fazer o Curso (Pré-evento 13/ago)

https://www.sympla.com.br/sipp-2019__539057https://www.sympla.com.br/sipp-2019__539057https://www.sympla.com.br/sipp-2019__539057
https://www.sympla.com.br/sipp-2019__539057https://www.sympla.com.br/sipp-2019__539057https://www.sympla.com.br/sipp-2019__539057https://www.sympla.com.br/sipp-2019__539057https://www.sympla.com.br/sipp-2019__539057https://www.sympla.com.br/sipp-2019__539057https://www.sympla.com.br/sipp-2019__539057https://www.sympla.com.br/sipp-2019__539057https://www.sympla.com.br/sipp-2019__539057https://www.sympla.com.br/sipp-2019__539057https://www.sympla.com.br/sipp-2019__539057https://www.sympla.com.br/sipp-2019__539057https://www.sympla.com.br/sipp-2019__539057https://www.sympla.com.br/sipp-2019__539057https://www.sympla.com.br/sipp-2019__539057https://www.sympla.com.br/sipp-2019__539057https://www.sympla.com.br/sipp-2019__539057https://www.sympla.com.br/sipp-2019__539057
https://www.sympla.com.br/sipp-2019__539057https://www.sympla.com.br/sipp-2019__539057https://www.sympla.com.br/sipp-2019__539057https://www.sympla.com.br/sipp-2019__539057https://www.sympla.com.br/sipp-2019__539057https://www.sympla.com.br/sipp-2019__539057https://www.sympla.com.br/sipp-2019__539057https://www.sympla.com.br/sipp-2019__539057https://www.sympla.com.br/sipp-2019__539057https://www.sympla.com.br/sipp-2019__539057https://www.sympla.com.br/sipp-2019__539057https://www.sympla.com.br/sipp-2019__539057https://www.sympla.com.br/sipp-2019__539057https://www.sympla.com.br/sipp-2019__539057https://www.sympla.com.br/sipp-2019__539057https://www.sympla.com.br/sipp-2019__539057https://www.sympla.com.br/sipp-2019__539057https://www.sympla.com.br/sipp-2019__539057
https://www.sympla.com.br/sipp-2019__539057https://www.sympla.com.br/sipp-2019__539057https://www.sympla.com.br/sipp-2019__539057



PRÉ-EVENTO | PAGO À PARTE | VAGAS LIMITADAS
DAS 09H ÀS 18H

13
Agosto

2019

PÓS-EVENTO | PAGO À PARTE | VAGAS LIMITADAS
DAS 09H ÀS 17H | ALMOÇO INCLUSO

Agosto

2019

16Lab Visit

Será um evento realizado em parceria com o IPT, com visita e                         
acompanhamento de ensaios de resistência e reação ao fogo. Total de 6 ensaios 
realizados das 9:00 as 17:00 do dia seguinte ao término do SIPP (16/08/19).

Inclui explicações de como os corpos de provas são condicionados, preparados 
e avaliados no pré e pós ensaio. O lab visit inclui almoço e está limitado a 30              
participantes, sendo 25 profissionais e 5 Bombeiros Militares.

Local: IPT - Prédio 36 | Av. Prof. Almeida Prado, 532 | Butantã | São Paulo - SP

Instruir e capacitar os participantes a compreender as possibilidades, usos e aplicações dos conceitos de 
Proteção Passiva Contra Incêndio em projetos nacionais e internacionais. Serão abordados os conceitos de  
Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento (CMAR), Segurança das Estruturas em situação de            
incêndio, Compartimentação de Ambientes (incluindo selagem corta-fogo), Sinalização e Saídas de Emergência.

Conceituamos todos assuntos com casos práticos, abordagem da regulamentação dos Bombeiros local e como 
os incêndios ocorridos no passado e recentemente que nos ensinam lições importantes. Iremos durante este 
curso, elucidar os conceitos de flashover, comparando os incêndios do passado com os incêndios atuais.              
Explicaremos as diferentes curvas de incêndio, formatos de ensaios de reação e resistência ao fogo,                  
conceituação de normas e regulamentações existentes nos Corpos de Bombeiros e quais os principais erros de 
aplicação ou de concepção, execução e aceitação de projetos.

Local: SECOVI - SP Mezanino | Rua Dr. Bacelar, 1.043 | Vila Clementino | São Paulo - SP 

e avaliados no pré e pós ensaio. O lab visit inclui almoço e está limitado a 30              
participantes, sendo 25 profissionais e 5 Bombeiros Militares.

Local: IPT - Prédio 36 | Av. Prof. Almeida Prado, 532 | Butantã | São Paulo - SP

e avaliados no pré e pós ensaio. O lab visit inclui almoço e está limitado a 30              
participantes, sendo 25 profissionais e 5 Bombeiros Militares.

Local: IPT - Prédio 36 | Av. Prof. Almeida Prado, 532 | Butantã | São Paulo - SP

Inclui explicações de como os corpos de provas são condicionados, preparados 
e avaliados no pré e pós ensaio. O lab visit inclui almoço e está limitado a 30              

Local: IPT - Prédio 36 | Av. Prof. Almeida Prado, 532 | Butantã | São Paulo - SP

incêndio, Compartimentação de Ambientes (incluindo selagem corta-fogo), Sinalização e Saídas de Emergência.

Conceituamos todos assuntos com casos práticos, abordagem da regulamentação dos Bombeiros local e como 
os incêndios ocorridos no passado e recentemente que nos ensinam lições importantes. Iremos durante este 
curso, elucidar os conceitos de flashover, comparando os incêndios do passado com os incêndios atuais.              
Explicaremos as diferentes curvas de incêndio, formatos de ensaios de reação e resistência ao fogo,                  
conceituação de normas e regulamentações existentes nos Corpos de Bombeiros e quais os principais erros de 

os incêndios ocorridos no passado e recentemente que nos ensinam lições importantes. Iremos durante este 
curso, elucidar os conceitos de flashover, comparando os incêndios do passado com os incêndios atuais.              
Explicaremos as diferentes curvas de incêndio, formatos de ensaios de reação e resistência ao fogo,                  
conceituação de normas e regulamentações existentes nos Corpos de Bombeiros e quais os principais erros de 

Conceituamos todos assuntos com casos práticos, abordagem da regulamentação dos Bombeiros local e como 

Proteção Passiva Contra Incêndio em projetos nacionais e internacionais. Serão abordados os conceitos de  
Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento (CMAR), Segurança das Estruturas em situação de            
incêndio, Compartimentação de Ambientes (incluindo selagem corta-fogo), Sinalização e Saídas de Emergência.



2019

VAGAS LIMITADAS

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

ESTACIONAMENTO NÃO INCLUSO:
Você que virá de carro, deve deixar o seu veículo 
com os manobristas no piso inferior (acesso pela 
R. Luís Góis). O pagamento do estacionamento 
não está incluso na sua inscrição. Retire o selinho 
de desconto com nossa recepção, caso sua 
estada seja integral, para evitar a cobrança por 
hora. O valor com o selinho de desconto é de 
R$25 por período de 12 horas.

atendimento@abpp.org.br | abpp.org.brMais informações:
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INVESTIMENTO

RECOMENDAÇÕES DE HÓTEIS
HOTEL GRAND MERCURE SÃO PAULO IBIRAPUERA
Bloco 1 - R. Sena Madureira, 1.355 | Ibirapuera
São Paulo / SP | 04021-051

IBIS SÃO PAULO CONGONHAS
R. Baronesa de Bela Vista, 801 | Vila Congonhas
São Paulo / SP | 04612-002

TODOS OS VALORES SÃO POR/PESSOA   |   INGRESSO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL

Curso ABPP (Mód.I) Pré-evento (13/08/19 – máx. 20 participantes): 
Lab Visit IPT Pós-evento (16/08/19 – máx. 25 participantes): 

INSCREVA-SE TAMBÉM

R$1.150,00
R$1.150,00

Ingresso SEM almoço (14 e 15/ago): 
Ingresso COM almoço Networking (14 e 15/ago): 
Ingresso Associado SEM almoço (14 e 15/ago) | (15% desc.): 
Ingresso Associado COM almoço Networking (14 e 15/ago) | (15% desc.):

R$499,90
R$599,90
R$424,91
R$509,91

Até 15/ago/19

Até 15/ago/19



CONHEÇA OS PATROCINADORES
ABICHAMA | www.abichama.com.br
A ABICHAMA, Associação Brasileira da Indústria de Retardantes de Chama, foi criada no Brasil em 2011 com o objetivo de fomentar a conscientização 
acerca da importância da segurança contra incêndio no País.
CKC DO BRASIL | www.ckc.com.br
São 20 anos dedicados ao desenvolvimento da Proteção Passiva Contra o Fogo no Brasil. Oferecemos somente produtos de qualidade comprovada, 
certificados pelos principais órgãos e laboratórios nacionais e internacionais. Atuamos com vasta experiência em proteção passiva para Aeroportos, 
Shopping Centers, Hospitais, Metrôs, Edifícios Comerciais, Indústrias em Geral, Teatros, Museus, Centros de Exposição e diversos estabelecimentos 
comerciais. Conhecemos profundamente as legislações vigentes e adequações necessárias às Normas Nacionais (ABNT –NBRs) e Internacionais (UL, 
ASTM, BS, FM Global, entre outras). 
FM APPROVALS | www.fmapprovals.com
A FM Approvals é líder internacional em serviços de ensaios e certificações. Garantimos que os produtos e serviços relacionados à prevenção de 
perdas patrimoniais—para uso em instalações comerciais e industriais—atendem aos mais altos padrões de qualidade, integridade técnica e desem-
penho. Como? Utilizando um processo de certificação global apoiado por ensaios, pesquisas científicas e mais de um século de experiência.
HILTI | www.hilti.com.br
Conhecemos a importância de desenvolver soluções que permitam aos nossos clientes construir mais rápido, mais facilmente e com elevados 
padrões de segurança. Por isso que na Hilti, criamos e desenvolvemos softwares, serviços e tecnologias de ponta adequados para a indústria e a  
construção profissional.
JOTUN | www.jotun.com
Na Jotun protegemos a propriedade fornecendo soluções que não apenas melhoram a aparência do seu ativo, mas também garantem longa 
duração. A nossa linha de tintas e revestimentos é inspirada na tecnologia, projetada para atender os mais recentes padrões da indústria e desen-
volvida tendo em mente a sustentabilidade. Nossas especialidades incluem tintas decorativas premium para acabamentos bonitos e de longa 
duração e revestimentos para proteção contra corrosão e incrustação de substratos metálicos e proteção passiva contra incêndio em aço estrutural.
KINGSPAN ISOESTE | www.kingspan-isoeste.com.br
A ISOESTE, líder em construtivos isotérmicos na América do Sul, associa-se à KINGSPAN, líder mundial em soluções isotérmicas e de conservação de 
energia voltadas para a construção civil, formando uma empresa mais forte e ainda mais inovadora no Brasil e Mercosul. Nasce assim, a KINGSPAN 
ISOESTE. Uma empresa que soma forças e 85 anos de experiência para desenvolver ideias e produtos que garantam conforto térmico, conservação 
e redução significativa no consumo de energia para seus clientes. Empresas de mesmo perfil, que sempre colocaram seus clientes, parceiros, a 
qualidade e o desenvolvimento tecnológicos de seus produtos em primeiro lugar.
PROMAT | www.promat-br.com.br
A PROMAT é uma divisão do grupo Etex que fornece ao mercado brasileiro soluções altamente especializadas para a proteção passiva contra o fogo, 
com as melhores garantias de qualidade e eficiência, aplicando a mais recente tecnologia neste setor. Integrados na organização PROMAT Interna-
tional, com presença nos cinco continentes e com sede na Bélgica, temos mais de 50 anos de experiência global no domínio da proteção passiva 
contra o fogo.
SHERWIN-WILLIAMS | www.sherwin-williams.com.br
A Sherwin-Williams está presente no Brasil há mais de 70 anos com o objetivo de trazer ao mercado as melhores opções em revestimento e proteção, 
com tintas para as mais diversas finalidades. A empresa atua tanto no segmento imobiliário, quanto industrial, sempre com produtos reconhecidos 
por sua durabilidade, qualidade e inovação.
STI FIRESTOP | www.stifirestopbrasil.com.br 
A Specified Technologies Inc. - STI Firestop é uma empresa líder no desenvolvimento de sistemas inovadores de proteção contra incêndios que 
ajudam a parar a propagação do fogo, fumaça e gases tóxicos. Há mais de 30 anos, a nossa equipe de gestão tem trabalhado lado a lado com a 
indústria da construção para criar soluções simples para problemas complexos de Firestop - Corta Fogo. Nossas linhas de produto SpecSeal® e 
EZ-Path® são projetadas para oferecer um excelente desempenho. Os nossos designs e sistemas são feitos para o usuário, são mais fáceis de serem 
aplicados.
TAG SINALIZAÇÃO | www.tagsinalizacao.com
Há seis anos no mercado a TAG Sinalização® figura entre as mais conceituadas empresas fabricantes de sinalização de emergência e pânico. Com 
total ênfase na excelência do produto e no relacionamento com o cliente a TAG Sinalização® se diferencia do comum no mercado brasileiro. Com 
pesquisas de satisfação dos clientes no pós-venda podemos verificar o feedback positivo de nossos clientes sobre nossos produtos, embalagens, 
transporte e atendimento.
UNIFRAX | www.unifrax.com
A Unifrax é um líder global em fibras especiais de alta performance e materiais inorgânicosutilizados em aplicações de alta temperatura, industriais, 
automotivas e proteção contra incêndio. Os nossos objetivos, missão e valores se baseiam no nosso compromisso em oferecer produtos de elevada 
qualidade que ajudam os nossos clientes a economizar energia, reduzir a poluição e melhorar a segurança contra incêndios.
VETROTECH | www.saint-gobain.com.br/solucoes/nossas-marcas/vetrotech
A Saint-Gobain projeta, fabrica e distribui materiais e soluções pensadas para o bem-estar de cada um de nós e o futuro de todos. Podem ser encon-
trados em todos os lugares em que vivemos e no nosso dia a dia: em edifícios, transportes, infraestruturas e em muitas aplicações industriais. Eles 
proporcionam conforto, performance e segurança, ao mesmo tempo em que respondem aos desafios da construção sustentável, eficiência do uso 
de recursos e mudança climática.



CONHEÇA OS APOIADORES
ABCEM | www.abcem.org.br
A Associação Brasileira da Construção Metálica (ABCEM) é sociedade civil sem fins lucrativos que foi fundada em 10 de Setembro de 1974, e congrega 
nacionalmente os fabricantes de estruturas e de coberturas metálicas de aço, as empresas de galvanização a fogo, e escritórios de arquitetura e projeto de 
engenharia. Entre os patronos da Associação estão as principais empresas produtoras de aço e fornecedores de parafusos e fixadores, de softwares, de máqui-
nas e equipamentos.
ABDEH | www.abdeh.org.br
A ABDEH é uma entidade que tem como objetivo contribuir para a contínua evolução brasileira no campo da Edificação Hospitalar. A associação tem um 
caráter multidisciplinar, reunindo arquitetos, engenheiros, adminis-tradores hospitalares, médicos e outros profissionais em eventos técnicos e científicos 
realizados por todo o Brasil. No portal você tem acesso ao calendário nacional de eventos da ABDEH, participa de enquetes, confere as últimas notícias, etc. 
Os associados têm acesso à área restrita, onde podem alterar seus dados cadastrais, ver documentos da associação, etc.
ABECE | www.site.abece.com.br
A meta principal da ABECE é a valorização da profissão, fazendo com que a cadeia produtiva reconheça o projeto como um negócio, buscando o perfeito 
entendimento das necessidades dos contratantes e visando o justo retorno e consideração pelos serviços prestados por seus associados.
ABESC | www.abesc.org.br
Fundada há 35 anos a ABESC tem como associadas empresas Prestadoras de Serviços de Concretagem e empresas fornecedoras de equipamentos, materiais 
e insumos utilizados no preparo, transporte e lançamento do concreto dosado em central. É uma Associação direcionada para a evolução dos Serviços de 
Concretagem, impulsionada para a investigação de novas tecnologias, promotora de eventos, difusora de informações tecnológicas, focada no desenvolvi-
mento da Engenharia Brasileira para ser reconhecida nacional e internacionalmente.
ABGR | www.abgr.com.br
A ABGR nasceu em 1983, em decorrência de encontros para troca de ideias, entre gestores de seguros e de corretoras cativas de grandes grupos industriais 
nacionais e internacionais instalados no Brasil. Esses encontros ocorreram em São Paulo e no Rio De Janeiro.
O monopólio estatal do resseguro, vigente na Época, impedia que as operações de seguros no Brasil, alcançassem padrões internacionais em termos de 
preços, abrangência e condições de coberturas.
ABINEE | www.abinee.org.br
A Abinee é uma sociedade civil sem fins lucrativos que representa os setores elétrico e eletrônico de todo o Brasil, sendo sua diretoria, com mandato de quatro 
anos, composta e eleita pelas próprias associadas.
ABNT | www.abnt.org.br
A ABNT é o Foro Nacional de Normalização por reconhecimento da sociedade brasileira desde a sua fundação, em 28 de setembro de 1940, e confirmado 
pelo governo federal por meio de diversos instrumentos legais. Entidade privada e sem fins lucrativos. A ABNT é responsável pela elaboração das Normas 
Brasileiras (ABNT NBR), elaboradas por seus Comitês Brasileiros (ABNT/CB), Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e Comissões de Estudo Especi-
ais (ABNT/CEE).
ABRAFAC | www.abrafac.org.br
A ABRAFAC Associação Brasileira de Facilities é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 2004, que tem por objetivo desenvolver o mercado, as organ-
izações e os profissionais de Facilities, sejam eles agentes públicos, contratantes, consultores, administradores ou empresas prestadoras de serviços. Nos 
últimos anos, a Associação vem se fortalecendo com ações efetivas de promoção de conhecimento e interação da comunidade do setor, sendo reconhecida 
como agente aglutinador do segmento em suas diversas frentes.
ABRAINC | www.abrainc.org.br
A ABRAINC foi constituída em 2013 para representar e fortalecer o mercado imobiliário contribuindo para o desenvolvimento sustentável do país.
A entidade tem o objetivo de aprimorar o mercado da incorporação imobiliária, levar melhores produtos ao público, ampliar o financiamento aos compra-
dores de imóveis, buscar aperfeiçoamento das relações de trabalho e a simplificação da legislação, além do equilíbrio nas relações com o Governo, empresári-
os e consumidores.
ABRASIP | www.abrasip.org.br
Em 14 de Dezembro de 2000, cerca de 20 empresas de Projetos de Sistemas Prediais fundaram a ABRASIP – Associação Brasileira de Engenharia de Sistemas 
Prediais, uma sociedade civil sem fins lucrativos, de direito privado, com autonomia administrativa e financeira. A ABRASIP foi criada em substituição à antiga 
ABIP – Associação Brasileira de Instalações Prediais, e os nossos associados são empresas de Engenharia que possuem como atividade principal, ou dentre 
suas principais atividades, Projetos de Sistemas Prediais. 
ABRINSTAL | www.abrinstal.org.br
A ABRINSTAL é uma entidade criada com o objetivo de planejar, organizar, promover e executar ações que visem a conformidade e eficiência das instalações 
elétricas, hidráulicas, sanitárias, de gás, de prevenção e combate a incêndio, de aquecimento solar, automoção predial, segurança eletrônica e de telecomuni-
cações.
ABSPK | www.abspk.org.br
A Associação Brasileira de Sprinklers, fundada no início de 2011, nasceu com o objetivo básico de fomentar o uso de sprinklers no mercado nacional. Sua 
função é promover a discussão, bem como implementar ações, no intuito de que todo sistema de sprinkler, projetado, instalado e mantido, no Brasil, seja 
tratado de maneira técnica, profissional e ética.
AEAS | www.aeas.com.br
A Associação de Engenheiros de Santos, fundada em 29 de outubro de 1937, constitui uma sociedade civil com personalidade jurídica, tendo por fim incentivar 
o progresso da Engenharia, congregar os seus profissionais dos diversos ramos, defender os interesses da classe e tomar toda e qualquer iniciativa de interesse 
geral de seus associados



ASBEA | www.asbea.org.br
A AsBEA - Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura -, é uma entidade independente, composta e dirigida pelos escritórios de arquitetura e urbanis-
mo associados. Conta também com a associação de empresas fornecedoras de produtos e de serviços do setor de arquitetura e construção civil, como colabo-
radoras.
ALCONPAT - www.alconpat.org.br
A Asociación Internacional de Control de Calidad, Patologia y Recuperación de la Construcción (Q+ PARECO), foi criada em 20 de abril de 1991, na cidade de 
Córdoba, Argentina, como entidade civil, sem fins lucrativos, como pessoa jurídica, para congregar todos os profissionais e pesquisadores da área de Patologia 
das Construções da América Latina.
AVTSM - https://avtsm-nucleo-sp.negocio.site/
A AVTSM (Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria) busca que tragédias não mais aconteçam. Para isso é preciso que 
a PREVENÇÃO seja efetiva. Divulgar o respeito às normas e leis com a devida responsabilização pública e privada de agentes omissos. A conscientização que 
deve avançar na sociedade.
CB-24 | www.abntcb24.com.br
Normalização no campo de segurança contra incêndio compreendendo fabricação de produtos e equipamentos, bem como projetos e instalação de 
prevenção e combate a incêndio e serviços correlatos; análise e avaliação de desempenho ao fogo de materiais, produtos e sistemas dentro dos 
ambientes a eles pertinentes; medição e descrição da resposta dos materiais, produtos e sistemas, quando submetidos a fontes de calor e chama, sob 
condições controladas de laboratório, no que concerne a terminologia, requisitos, métodos de ensaio e generalidades.
CBCA | www.cbca-acobrasil.org.br
A decisão de criar no Brasil o CBCA - Centro Brasileiro da Construção em Aço, baseou-se na análise pelos fundadores do GSCM das experiências de outros 
países, sobretudo os que se empenharam em ampliar o uso do aço na construção, como a Grã-Bretanha, EUA e Japão, onde entidades como o Steel Construc-
tion Institute (SCI), o American Institute of Steel Construction (AISC) e o Kozai Club, tiveram um papel fundamental no desenvolvimento e consolidação da 
construção em aço nos seus respectivos mercados. O CBCA vem juntar-se também aos esforços de organizações nacionais que congregam representantes da 
indústria local, entidades e profissionais ligados à construção em aço.
FUNDABOM | www.fundabom.org.br
A FUNDABOM – Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, tem como propósito aproximar as ações do Corpo de Bombeiros de São Paulo com a sociedade. 
Atuamos nas áreas de ensino, pesquisa e desenvolvimento institucional, oferecendo cursos, treinamentos e palestras.
GSI | www.gsi-incendio.com.br
O Grupo de Fomento à Segurança contra Incêndio (GSI) é uma entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo principal promover o desenvolvimento e 
a divulgação da segurança contra incêndio no Brasil.
IBRACON | www.site.ibracon.org.br
Associação nacional técnico-científica de defesa e valorização da engenharia civil, com objetivo de divulgar a tecnologia do concreto e seus sistemas constru-
tivos.
IBRAMEM | www.ibramem.wordpress.com
O ibramem instituto brasileiro da madeira e das estruturas de madeira é uma associação civil, de âmbito nacional, sem finalidades lucrativas e que tem por 
objetivo proporcionar aos engenheiros civis, agrônomos e florestais, aos arquitetos e outros interessados no estudo da madeira, no projeto e na construção 
de estruturas de madeira, os melhores e mais atualizados conhecimentos a respeito do assunto, através do incentivo a pesquisa científica e tecnológica, do 
entrosamento dos pesquisadores e profissionais, da divulgação e disseminação das notícias e dos trabalhos pertinentes ao assunto, e da prestação de serviços 
a coletividade na área.
INSTITUTO DE ENGENHARIA | www.institutodeengenharia.org.br
O Instituto de Engenharia é uma sociedade civil sem fins lucrativos com mais de 100 anos de tradição, credibilidade e comprometimento com o desenvolvi-
mento do Brasil.
Reúne profissionais, engenheiros e não-engenheiros, que atuam no mercado da Engenharia, firmando-se como a principal organização que representa o setor 
com isenção.
SECOVI SP | www.secovi.com.br
São vários os projetos e ações específicos, que revelam a atuação do Secovi-SP em diversos campos. Melhorias no crédito imobiliário, na locação, maior 
segurança na compra e venda de imóveis, novas tecnologias, gestão de condomínios, informações para síndicos, loteamentos inovadores, aprimoramentos 
nas legislações urbanas, adoção de práticas sustentáveis e muitas outras iniciativas tangíveis que convergem para a justa valorização das empresas do setor e 
dos condomínios. Os resultados se refletem em melhorias na urbanização das cidades, na geração de empregos e renda, entre outros benefícios.
SENGE-RS | www.sengers.org.br
Vocacionado historicamente pela inovação e pluralidade, o Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio Grande do Sul atua com vigor, desde sua fundação 
em 1942, na defesa e valorização das carreiras dos profissionais representados.
Pioneiro na ampliação e modernização dos serviços e benéficos oferecidos aos seus associados, o SENGE contribui, sob prevalência da técnica, nas grandes 
discussões e projetos que conduzem o País, o Estado e os municípios ao desenvolvimento econômico e social.
SINDUSCON SP | www.sindusconsp.com.br
Chegando aos dias atuais, tanto o SindusCon-SP quanto as empresas associadas estão mais maduros, mais experientes, mas também mais preocupados. 
Permanece a convicção de que a cadeia produtiva da construção tem um papel importante a desempenhar para que a economia se desenvolva de forma firme 
e consistente. Pesa aí não apenas o fato de ser um dos maiores empregadores em nível nacional, mas, principalmente, a certeza de que o setor da construção 
é o indutor de mudanças profundas e é responsável, realmente, pela construção de um País maior e melhor.
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