
CURRICULUM VITAE - DIANA DE ARAUJO 

 

Diana nasceu no ano de 1960 em Buffalo, NY, USA. Teve seus estudos fundamentais no Brasil, 

formando‐se em engenharia pela Faculdade de Engenharia da Fundação Armando Álvares 

Penteado, com curso especializado em Engenharia Civil. 

 
*Na Poli‐ Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, frequentou cursos de 

atualização e especialização em Projetos Estruturais e Sistemas de Proteção e 

Combate a incêndio, durante os anos de 1984 e 1985; 

 
* Em junho de 2004, frequentou em Miami, Flórida, o curso preparatório para o exame de 

certificação para profissionais de proteção e combate a incêndio da NFPA‐ National Fire 

Protection Association; 

 

* Iniciou a carreira profissional na Technique Projetos Industriais onde desenvolveu projetos 

de instalações de Proteção e Combate a Incêndio e Instalações Hidráulicas para as Indústrias 

Globo, Hiter, PLP e Refinações de Milho Brasil, no ano de 1983. 

 

*Contratada pelas empresas Operação Engenharia e Construção Ltda. e depois Projeção 

Consultoria e Projetos Ltda. atuou em projetos e acompanhamento da execução de instalações 

de Projetos e Combate a Incêndio e instalações hidráulicas para hipermercados, shoppings 

centers, indústrias, edifícios empresariais e lojas âncora, entre 1984 e 1988. 

 
* Dirige a Tecfire desde 1988, onde conduziu grandes projetos conquistando a confiança dos 

maiores grupos empresariais em operação no país; 

 
*Diana foi membro do Comitê de Engenharia da A.B.G.R. Associação Brasileira de Gerência 

de Riscos, órgão responsável entre outras atribuições, pela tradução das principais normas da 

N.F.P.A. – National Fire Protection Association; 

 

*Em junho de 2008 tornou‐se Professional Member da Society of Fire Protection Engineers 

(USA). Este título é conferido a profissionais com larga experiência em sistemas de combate a 

incêndio, seja em projetos, instalações ou consultoria, mediante a análise, comprovação e 

aprovação de sua atuação profissional; 

 
*É atualmente membro da Comissão de Estudo para sistema de proteção contra incêndio por 

Chuveiros Automáticos (CE‐ 24:302.02), onde participa da revisão das seguintes normas ABTN; 

‐ NRB 13792/1997‐ Proteção contra incêndio por sistema de chuveiros automáticos, para 

áreas de armazenagem. 

‐ NBR 10897/2014 ‐ Sistema de proteção contra incêndio por Chuveiros Automaticos. 

‐ NBR (ainda sem numeração) ‐ Chuveiros Automáticos - Análise do Projeto da Norma de 
Inspeção, Teste e Manutenção em Sistemas Hidráulicos de Proteção contra Incêndio. 

  



 
*A Tecfire é sócia fundadora da Associação Brasileira de Sprinklers‐ ABSPK, fundada em 

fevereiro de 2011, quando a Engª Diana de Araújo foi eleita membro do conselho deliberativo 

desde agosto de 2011 e coordenou o Comitê Técnico desta associação em dezembro de 2011. 

Atualmente é diretora financeira pelo segundo mandato; 

 
* Atuando também na área acadêmica, ministra palestras e cursos, onde descreve os vários 

sistemas de proteção e combate a incêndio e seus impactos na arquitetura, principalmente no 

que diz respeito a materiais de acabamento, saídas de emergência, rotas de fuga, acesso de 

viaturas à edificação, etc.  


