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Escopo do Treinamento:

Estamos chegando à 4ª-edição do Treinamento CMAR com muito sucesso 

de público e atingindo as mais elevadas expectativas dos participantes. A 

preocupação com a Segurança Contra Incêndio e os métodos preventivos, 

têm evoluído nas empresas brasileiras e principalmente entre os profissio-

nais que são responsáveis por essas atribuições. Entender a legislação 

atual de prevenção, se torna cada dia mais complexo e desafiador, com 

normas e quesitos diferenciados entre cada unidade federativa. Por outro 

lado, os incêndios recentes cada vez mais frequentes e muitos deles com 

vítimas, tem nos assustado cada vez mais e elevado a nossa responsabili-

dade para finalmente agirmos de forma mais enérgica.

Novas temáticas:

Com base nisso, definimos uma nova grade que contará com a abordagem majoritária para 

temas de Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento (CMAR), entendimento de 

todas as normativas e ensaios, debate sobre alguns dos incêndios recentes e suas potenciali-

dades para ocorrerem novamente, quais os materiais de revestimento mais utilizados e méto-

dos de tratamento de cada uma, além de técnicas de aplicação e tratamento e manutenção 

dos retardantes, vernizes e revestimentos antichamas.

“Entender a
legislação
de sua UF
é essencial
para aplicação
da CMAR”



Objetivo:

Instruir e capacitar os participantes a entender a legislação CMAR 

em cada estado brasileiro, para que possam adequar e preparar 

ambientes contemplados pela CMAR, de forma a garantir uma 

efetiva segurança contra o fogo e atendimento à legislação. 

Solicite sua ficha de inscrição através do e-mail: treinamento@ckc.com.br / (11) 5584-6380

*Inscrições abertas até 06/maio

INSCREVA-SE

Público-alvo: Engenheiros Civis, Engenheiros de Segurança do 
Trabalho, Engenheiros Mecânicos, Engenheiros Químicos, Arquite-
tos, Técnicos de Segurança do Trabalho, Brigadistas, Bombeiros 
Militares, Bombeiros Civis, Responsáveis por Manutenção Preventiva 
e Corretiva e Áreas Técnicas. Inscreva-se por telefone em (11) 
5584-6380 ou pelo e-mail treinamento@ckc.com.br.

Investimento:

Os resultados do evento serão revertidos à uma instituição de 
caridade. O envio de cópia de documento oficial que comprove sua 
profissão será exigida no momento da inscrição.

Duração: O curso CMAR terá duração de 4 horas, incluindo a 
demonstração com a queima de materiais de acabamento e revesti-
mento protegidos com materiais de proteção passiva contra o fogo. 
O curso SEC terá duração de 3 horas, com exemplos de proteção em 
estruturas metálicas e normas técnicas.

R$ 80,00 (coffee break e almoço inclusos)

08:30 às 12:30 14:00 às 17:00

Valor

Horário

18/05/16
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A legislação nacional de Segurança Contra Incêndio;

O emprego de materiais de revestimento, acabamento e termo acústicos;

Conheça os casos mais comuns de irregularidades em estabelecimentos comerciais;

Entenda os fundamentos das tabelas de classificação de materiais combustíveis;

Compreenda como funcionam os ensaios de materiais em laboratórios e a importância dos resultados;

Saiba interpretar as principais normas de ensaio e entenda como ela se aplica a cada tipo de substrato:
madeira, tecido, sintéticos e fibras naturais;

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

Entenda como as empresas de construção e arquitetura estão buscando o melhor custo/benefício para o 
tratamento de materiais já instalados;

Demonstração: queima de materiais de acabamento e revestimento tratadas com proteção passiva 
contra o fogo.

Com o objetivo de elucidar todas as exigências em situações práticas do dia-a-dia, este curso abordará:

Segurança contra incêndios

Curva de Temperatura x Tempo – Incêndio Padrão

3

Proteção Passiva contra incêndios

COMPARTIMENTAÇÃO REVESTIMENTO ESTRUTURAL CMAR

15

Tabelas e Exceções da IT-10

Confira as temáticas abordadas no 
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Com o objetivo de elucidar todas as exigências em situações práticas do dia-a-dia, este curso abordará:

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

TRRF: Tempo Requerido de Resistência ao Fogo e suas tabelas na legislação;

Importância do método de proteção de estruturas metálicas: argamassas, placas e revestimento 
intumescente;

Estudo de Caso: edificações em aço e concreto que colapsaram em situação de incêndio;

Atenção aos processos de certificação: produtos e aplicadores especializados;

Sistemas de Compartimentação com paredes e portas corta-fogo;

O uso de cortinas corta-fogo automatizadas e sua segurança aliada à estética;

As portas de madeira que recebem um sistema de upgrade até P-60;

O uso de vidros para-chamas e corta-fogo: onde empregar e sua viabilidade;

Firestop: sistemas de selagem corta-fogo, colares intumescentes e pinturas para lã de rocha;

Como identificar um sistema de firestop corretamente instalado.

Confira as temáticas abordadas no Segurança Estrutural e Compartimentação
TREINAMENTO



Jeffery Lin e Rogerio Lin - especialistas em proteção passiva contra o fogo, 
atuantes neste mercado há mais de nove anos, membros ativos do CB 24/SP 
(Comissão de Segurança Contra Incêndios organizada pela ABNT), Green 
Building Council Brasil para certificação de obras LEED, associados ao CBCA 
(Centro Brasileiro da Construçao em Aço), membros da NFPA, dentre outras 
instituições de referência internacional, e diretores na CKC do Brasil.

PALESTRANTES

*Inscrições abertas até 06/maio

Acesso: A menos de 450 metros da Estação de Metrô Ana Rosa e de fácil acesso do aeroporto de Congonhas (7km), o 
espaço de eventos do Hotel Comfort Inn Vergueiro é um excelente ambiente para a condução de treinamentos, networking 
e debates técnicos oferecidos pela CKC®.

Endereço:

Rua Vergueiro, 2740 | Vila Mariana, São Paulo, SP | CEP: 04102-001

Imagens do Local:

Data: 18/05/2016 | Horário: a partir das 8:30
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Solicite sua ficha de inscrição através do e-mail: treinamento@ckc.com.br / (11) 5584-6380


