
Um curso com o foco em formar pessoas para um mercado cada

vez mais exigente em uma área técnica da segurança contra incêndio.

Realização:
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Módulo I

“Conteúdo exclusivo preparado pelos maiores especialistas da área” 

Clique aqui e confira as datas
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 23/11/2019
Blue Tree Premium Faria Lima Hotel (Sala Ametista III)

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.989 | Itaim Bibi | São Paulo - SP



Objetivo:

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.

O aluno deste curso, deve sair com a capacidade de enxergar situações de risco em que a proteção passiva se 

faz necessária, bem como compreender como gerar economias ao planejar a proteção passiva com                      

antecedência. Será também capaz de identificar materiais ou serviços que podem ser aceitos e aprovados pela 

área de qualidade de uma construtora, incorporadora ou seguradora.

O aluno que realizar este curso, estará apto e qualificado a participar dos módulos subsequentes de                       

especialização, a serem desenvolvidos e abertos para inscrições à partir do 2º semestre de 2019.

  



Público Alvo:
Engenheiros, Arquitetos, Projetistas, Calculistas, Compradores Técnicos, 
Desenvolvedores de Produtos, Técnicos em Segurança do Trabalho, 
Bombeiros, Equipes de Manutenção Preventiva, Instaladores e Aplicadores 
de produtos, Estudantes e Professores, serão todos muito bem-vindos.

Dúvidas através do e-mail: atendimento@abpp.org.br
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Duração:
O curso de Proteção Passiva Contra Incêndio terá duração de 8 horas,
com inicio às 9:00, almoço livre das 12:30 até 13:30 e encerramento às 18:00.

20% de desconto: Associado ABPP

Meios e pagamento: Aceitamos pagamento com cartão de crédito,
boleto ou depósito bancário (5% de desconto por este meio de pagamento).

Inscrição R$ 790,00

R$ 632,00

R$ 671,50
15% de desconto: *Estudantes, *Professores
e grupos de 3 ou mais pessoas.
*Será necessário a apresentação do documento na entrada do curso para comprovação.

Categoria | Data: 23/01/2019 Investimento

1) Material didático completo  |  2) Coffee-breaks  |  3) Emissão de certificados.

Descontos não cumulativos.

Incluso no valor da inscrição:

CONFIRA AS DATAS CLICANDO AQUI



Conteúdo programático (período da manhã):

REAÇÃO AO FOGO

Avalia o COMPORTAMENTO de um 
determinado material/sistema perante o 
fogo, devendo sempre avaliar dois 
requisitos:

Propagação das chamas

NBR 9442
BS 476 Parte 6&7
EN  13823 (SBI)
EN 11925-2
NBR 8660

Emissão de fumaça

ASTM E 662
EN 13823 (SBI)

Emissão de fumaça

ASTMTMT E 662

Propagação 
das chamas

Emissão de 
fumaça+

RESISTÊNCIA AO FOGO O sistema é testado no 
quesito TEMPO.

Aplicáveis a elementos 
estruturais e 
compartimentações.

ASTM E119
BS 476 Parte 22
NBR 6479
NBR10.636
NBR 5628

Tecidos e CarpetesMadeira Fibra Natural / Lonas

Verniz retardante
Tinta intumescente
Solução retardante

Onde:
Forros, Mezaninos, 
Escadas, Portas.

Solução retardante
Manta intumescente

Onde:
Telhados de piaçava
Quiosques de piaçava
Fibras de decoração
Lonas vinílicas e plásticas

Solução retardante

Onde:
Tecidos e fibras 
sintéticas de poliéster, 
lycra, nylon para 
eventos e decoração

Fibras Vidro/Celulósica
Forro PVC

Tinta intumescente
Solução retardante

Onde:
Parques temáticos, 
Forros acústicos, 
obras de arte, forro 
de PVC.

Verifica:

1) FIGRA: Taxa de desenvolvimento de calor, segundo norma não 
pode atingir mais de W/s
2) LSF: Propagação Lateral de chamas
3) SMOGRA:  Avaliação da atenuação da luz medida em m²/s²
3) TSP600s: Total de emissão de fumaça, medido em m²

Corpos de prova: 1,0m x 1,5m e 0,49m x 1,5m

Verifica:

1) Propagação de chamas em exposição de 30 segundos, segundo
normativa, as chamas não poderão atingir 150mm em 60
segundos.

Corpos de prova: 9cm x 25cm

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

EN ISO 11925-2EN 13823 - SBI

EXIGÊNCIAS
MATERIAIS ESPECIAIS

Introdução à Proteção Passiva Contra Incêndio: origens;

O triângulo e o tetraedro do fogo: onde a proteção passiva se insere no contexto?;

Conceitos sobre proteção ativa e proteção passiva contra incêndio;

Reação e Resistência ao fogo: qual a diferença?;

Flashover, curvas de incêndio padrão e curva de incêndio celulósica;

O incêndio atual vs. Incêndio do passado

Case Museu da Língua Portuguesa

Classificação dos materiais de acabamento, revestimento e isolamente térmico de acordo com a NBR 16.626 e 

regulamentações de Bombeiros;

Conheça os casos mais comuns de irregularidades em estabelecimentos comerciais;

Entenda os fundamentos das tabelas de classificação de materiais combustíveis, como aplicar em seus projetos;

Compreenda como funcionam os ensaios de materiais em laboratórios, seus equipamentos e a importância de 

compreender os resultados;

Aplicação das novas regulamentações sobre lonas plásticas em eventos temporários;

Entenda como funcionam as exceções nos casos em que a NBR 9442 não pode ser aplicada;

Métodos de aplicação de retardantes, vernizes, resinas e pinturas retardantes em seus respectivos substratos;

Compartimentação e suas inúmeras aplicações;

Caso de indústria: falha de compartimentação e possíveis causas e soluções;

Edificações pré-existentes: quais as alternativas para adequar a ausência de escadas enclausuradas;

O uso de materiais como tiras intumescentes e selantes para sistemas de portas de madeira PRF-60;

Sistemas de Compartimentação com paredes corta-fogo;

O uso de elementos envidraçados resistentes ao fogo: qual a diferença das 3 classificações existentes;

O uso de cortinas corta-fogo automatizadas em ambientes internos e externos;

Firestop: a adequada forma de utilizar e instalar sistemas de selagem resistentes ao fogo para shafts hidráulicos, 

elétricos e de sistemas;

Desafios das vedaçõs resistentes ao fogo na compartimentação horizontal vs. Vertical;

Os componentes de um sistema de vedação resistente ao fogo: selantes, lãs minerais, massas intumescentes, 

fitas/cintas metálicas e pinturas ablativas;

Identificação de áreas com o firestop instalado: premissas e controle;

Certificação: um processo contínuo que significa mais que um simples relatório de ensaio;

Como gerar economias desde o início do projeto arquitetônico;



Conteúdo programático (período da tarde):

Compartimentação de Paredes de Alvenaria (Blocos de Concreto não-estrutural) com Tinta Intumescente de Alvenaria
NBR 10.636 –Paredes Divisórias sem função estrutural – Determinação da Resistência ao Fogo

Teste de Fogo: 180 min CF
240 min PC

63

SSegurançaegurança das Segurançaegurançaegurança das 
Estruturas Estruturas 
Metálicas

Argamassa Projetada

Principais soluções de proteção em Estruturas metálicas

Revestimento IntumescentePlaca de Silicato de Cálcio

Compartimentação horizontal
NBR 6479 - Porta e vedadores – Determinação do tempo de resistência ao fogo PORTAS COMUMS EM MADEIRA NÃO 

RESISTEM AO FOGO

Fachadas em ACM: os cuidados na especificação, instalação e aceitação destes sistemas;

A complexidade dos sistemas mais modernos: placas fotovoltaicas e jardins verticais;

Estudo de caso da França: fachada combustível em edifício residencial;

A segurança contra incêndio em fachadas de edifícios multiníveis: propagação externa, interna e sequencial;

As cavidades de ventilação e os riscos do efeito chaminé;

Materiais de isolamento térmico em fachadas: lã de rocha, XPS, PIR, PE e vazio

Caso Hotel de 75 pavimentos em Dubai: do térreo ao topo em menos de 10 minutos

Conceituação da Segurança Estrutural em situação de incêndio: aço, concreto e madeira;

TRF: Tempo de Resistência ao Fogo e as tabelas das atuais regulamentações;

Case Edifício 7 WTC: um caso de colapso por incêndio e não ataque terrorista

Importância do método de proteção de estruturas metálicas: argamassas, placas de silicato de cálcio

e revestimento intumescente;

Projetos de proteção passiva em estruturas submetidas à situação de incêndio: porque é essencial?;

Case Edifício Comercial de Madrid, 2005: colapso parcial e suas consequências

Fornos, testes e certificações: qual o padrão mundial e onde estão as mais recentes conclusões?

Estrutuas em confinamento (restrained) e sem confinamento (unrestrained): conceitos e aplicação;

O adequado uso das temperaturas críticas de projeto;

Certificação e cartas de cobertura: o que se atentar?;

Concreto estrutural em situação de incêndio: o fenômeno do spalling (desplacamento explosivo);

Case: como o Grenfell ficou 4 horas em chamas e se manteve de pé;

O uso de microfibras de polipropileno e outras técnicas para proteção térmica de concreto estrutural;

Placas e pinturas intumescentes para proteção contra spalling;

Reforços de fibra de carbono e os meios de proteção térmica;

As estruturas em madeira: é possível proteger contra o fogo?;

O ciclo da impunidade e onde você está inserido?;

RPP: Relatório de Proteção Passiva Contra Incêndio, uma ferramenta de transparência e rastreabilidade;

O ciclo virtuoso da segurança contra incêndio em projetos com proteção passiva;

Conclusões



Imagens do Local:

Acesso: A 10 min. da Estação CPTM Vila Olímpia e de fácil acesso do aeroporto de Congonhas (6,5km).

Endereço:

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.989 | Itaim Bibi | São Paulo, SP | CEP: 04538-133

Horário: 9:00 às 18:00 (almoço livre das 12:30 às 13:30)

Blue Tree Premium Faria Lima Hotel (SALA AMETISTA III)

Local do Treinamento:
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MAIS INFORMAÇÕES CLICANDO AQUI

Dúvidas através do e-mail: atendimento@abpp.org.br

Inscreva-se de imediato para assegurar sua vaga. Turmas de até 15 pessoas, com 
mínimo de 6 inscritos por data, para o curso ocorrer. Nos casos de não completarmos 

6 inscritos, o curso poderá ser postergado e você será avisado com antecedência.

Rogerio Lin
Especialista em proteção passiva contra o fogo, atuante neste mercado há mais de 
doze anos, membro ativo do CB 24/SP (Comissão de Segurança Contra Incêndios 
organizada pela ABNT), Green Building Council Brasil para certificação de obras 
LEED, representante Brasileiro associado à ASFP (Associação de Profissionais 
Especialistas em Proteção Passiva do Reino Unido), com formação em proteção 
passiva contra o fogo pela Fire Service College em Moreton-in-Marsh, Reino 
Unido, dentre outras instituições de referência internacional e Diretor-Presidente 
da Associação Brasileira de Proteção Passiva Contra Incêndio (ABPP).

PROFESSOR


