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Estatísticas NFPA – “US Experience with sprinklers” (2013) 
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Relatório de Ocorrências – Combate a Incêndio (SENASP, 2011) 

É importante o detalhamento e 
a estratificação dos dados das 
ocorrências de incêndio para 
estudo dos problemas 
associados a ocorrências nos 
diversos sistemas de proteção 
contra incêndio no Brasil 

Total de incêndios: 



PROBLEMAS ASSOCIADOS AOS SISTEMAS DE SPRINKLERS 
 
Avaliações técnicas em campo dos sistemas instalados, realizadas pelo IPT ao longo de 
35 anos de existência do Laboratório de Segurança ao Fogo e a Explosões (LSFEx),  
proporcionaram uma coleta de informações e problemas sobre diversos sistemas de 
proteção contra incêndio (sprinklers, hidrantes, extintores) avaliados. 

Os trabalhos de avaliação de sistemas de proteção contra incêndio em campo 
consistem, de uma forma geral, em: 

- Verificar se o projeto do sistema e suas premissas (especificações) foram atendidas 
na instalação executada no local, obedecendo os requisitos normativos e 
regulamentos aplicáveis; 
 

- Realizar os ensaios de funcionamento, segundo as normas e regulamentos 
aplicáveis, verificando o desempenho do sistema; 
 

- Realizar ensaios dos componentes do sistema (sprinklers, bombas, fluxostatos, 
pressostatos, manômetros, acoplamentos, conexões, entre outros) segundo normas 
aplicáveis (quando necessário); 



Exemplos de problemas encontrados 



POR QUE OCORREM ? 
 

AUSÊNCIA OU A REALIZAÇÃO INADEQUADA  
 

DA ACEITAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 
 
 
QUESTÕES ASSOCIADAS : 
 

O que foi instalado está em conformidade com as normas aplicáveis ? 
 
O que foi instalado está funcionando e em plenas condições operacionais ? 
 
Como foi entregue aos usuários da edificação ? Eles sabem modificar as 
condições operacionais dos sistemas ? 
 



ABNT NBR 10897:2014 
  

10 Aceitação de sistemas (normativo) 
 
10.1 Ensaios de aceitação   
          10.1.1 Ensaio hidrostático 
          10.1.2 Ensaios operacionais de sistemas 

        10.1.2.1 Detectores de fluxo 
        10.1.2.2 Dilúvio 
        10.1.2.3 Dreno principal 
        10.1.2.4 Ensaio operacional 
        10.1.2.5 Válvula redutora de pressão 
        10.1.2.6 Válvulas de retenção 

10.2  Placa de identificação de sistema dimensionado por 
cálculo hidráulico 
 
Anexo B – Suprimento de água e sistema de bombeamento – 
Requisitos - ensaios de desempenho do sistema de 
bombeamento Item B.2 
 

Requisitos informativos (não obrigatório) 
 
Anexo C – Inspeções, testes e manutenção (registros dos testes 
de de aceitação) 
 
 

NFPA 13 (2013)  
 

10.10  Underground Piping  
10.10.1 Approval of underground piping 
10.10.2  Acceptance requirements 
                10.10.2.1 Flushing of piping 
                10.10.2.2 Hydrostatic Test 
                10.10.2.3 Other means  of Hydrostatic tests 
                10.10.2.4 Operating Test 
                10.10.2.5 Backflow prevent assemblies 

24.2.3 Fire Pumps (NFPA 20) 
25 Systems acceptance (Aboveground Piping) 
25.1 Approval of Sprinklers Systems and Private Fire Service Mains 
25.2 Acceptance Requirements 
    25.2.1 Hydrostatic Tests 
    25.2.2 Dry Pipe and Double Interlock Preaction System(s) Air Test 
    25.2.3 System  Operational tests 

        25.2.3.1 Waterflow tests 
        25.2.3.2  Dry Pipe Systems 
        25.2.3.3  Deluge and Preaction Systems 
        25.2.3.4  Main Drain Valves 
        25.2.3.5   Operating Test for Control Valves. 

25.2.4 Pressure-Reducing Valves. 
   25.2.5 Backflow Prevention Assemblies. 
   25.2.6 Exposure Systems. 
25.3 Circulating Closed Loop Systems 
25.4 Instructions 
25.5 Hydraulic Design Information Sign 
25.6 General Information Sign 
 



ACEITAÇÃO E TESTES DOS SISTEMAS DE SPRINKLERS  – NFPA 13 (2013) 



COMISSIONAMENTO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO – NFPA 3 

A NFPA 3 (NFPA, 2012) define as fases de concepção dos sistemas de proteção contra incêndio : 
 
• Planejamento: Atividades de discussão conceitual das medidas de proteção contra incêndio, 

preparação das especificações, desenvolvimento dos requisitos dos usuários para cada 
medida de proteção contra incêndio, estudo das legislações e normas aplicáveis e definição 
da equipe de trabalho que acompanhará o processo de comissionamento dos sistemas a 
serem instalados e respectivo cronograma prévio de implantação, com um plano preliminar 
de desenvolvimento do trabalho; 

 
• Projeto: Desenvolvimento e elaboração dos projetos executivos, projetos para aprovação 

legal, memoriais de cálculo, desenhos e detalhamentos, inclusive os desenhos para 
fabricação de componentes, cronogramas detalhados, baseados nas especificações, 
requisitos e cronogramas preliminares desenvolvidos na fase de planejamento; 
 

• Construção: É o período em que os sistemas projetados são 
efetivamente instalados, testados e aceitos.  
 

• Ocupação: Realização de treinamentos com os usuários da edificação e inspeções periódicas 
nas instalações, realização das atividades de manutenção e testes operacionais.  



COMISSIONAMENTO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO – NFPA 3 



Recebimento de uma sala comercial 
 
• Solicitação de documentos comprobatórios da regularidade do sistema, de 

acordo com a norma vigente (na ocasião – a ABNT NBR 10897:2008) – nov/2013, 
na ocasião da vistoria de recebimento da sala comercial; 
 

• O condomínio não tinha em seu poder o projeto executivo do sistema, apenas o 
projeto legal fornecido pela construtora.  
 

• O condomínio tem AVCB e HABITE-SE. Não tem evidências de que o condomínio 
foi treinado e orientado sobre a operação e manutenção do sistema e não possui 
instruções específicas documentadas sobre o uso e operação do sistema de 
chuveiros automáticos. 
 

• O projeto do sistema e a execução tem ART do engenheiro responsável.  
 
 



Empreendimento  - Edifício Comercial – 28 andares 

Fachada do imóvel Interior da sala comercial 



Instruções Técnicas – Corpo de Bombeiros SP – IT 01 



Instruções Técnicas – Corpo de Bombeiros SP – IT 01 



Instruções Técnicas – Corpo de Bombeiros SP 

Como se trata de uma IT específica para o sistema, não é importante para a 
autoridade competente solicite a confirmação documentada dos testes de 
aceitação previstos nas norma aplicáveis, aos profissionais habilitados 
responsáveis pela instalação do sistema ? 
 
No texto atual não é OBRIGATÓRIA a apresentação da realização dos testes de 
aceitação e ensaios operacionais do sistema de chuveiros automáticos. 



SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS À CONSTRUTORA – NOV/13 



ATESTADO N° 01 – ENVIO EM NOV/2013 



CONTESTAÇÃO N°01 – ENVIO EM JAN/2014 
 
De: Deives Junior de Paula  

Enviada em: segunda-feira, 6 de janeiro de 2014 12:47 

Para: eric.barreto@helbor.com.br 

Cc: deives.junior@bol.com.br; jullifc@hotmail.com 

Assunto: ENC: Comercial Casa das Caldeiras - 1902 - Resposta ref. às Instalações de Prev. e 

Combate à Incêndio. - ENVIO: 06/01/2013 

 
Caro Eric, boa tarde, 
 
Os documentos apresentados pela HELBOR (ARTs e Atestados) não comprovam o bom 
desempenho dos sistemas de proteção contra incêndio. Tratam-se apenas de declarações e 
não incluem evidências objetivas que comprovem que os sistemas estão instalados, testados e 
em condições de funcionamento em conformidade com as regulamentações e normalização 
técnica aplicável.  
 
Como proprietário e usuário, sinto-me na obrigação de zelar pela segurança de meu 
patrimônio e das pessoas. Solicito, desta forma, que me seja comprovado aquilo que havia 
solicitado anteriormente (meu primeiro e-mail datado de 05 de novembro de 2013). 
 
Parto do princípio que uma edificação construída com o rigor de uma obra de engenharia, 
deve primar pelas instalações de proteção contra incêndio, tendo em conta o  atendimento 
rigoroso às regulamentações e normas aplicáveis.  
 
Peço inicialmente, além do que já havia solicitado (e que ainda não foi entregue), que me 
sejam fornecidas as especificações dos sistemas de chuveiros automáticos e de detecção e 
alarme de incêndio, que orientaram os respectivos projetos executivos. Peço também os 
memoriais descritivos e de cálculo dos dois sistemas.  
 
Visando esclarecer minha solicitação anterior (Relatório de testes de aceitação do sistema de 
sprinklers instalado na minha unidade e Relatório de testes de aceitação do sistema de 
detecção e alarme instalado na minha unidade), apresento a seguir, tendo em conta o sistema 
de chuveiros automáticos, os requisitos da norma ABNT NBR 10897:2008, item 10 – Aceitação 
de sistemas.  



ATESTADO N° 02 – ENVIO EM MAR/2014 



ATESTADO N° 02 – ENVIO EM MAR/2014 (continuação) 



CONTESTAÇÃO N°02 – ENVIO EM JUN/2014 



ATESTADO N° 03 – ENVIO EM JUL/2014 



ATESTADO N° 03 – ENVIO EM JUL/2014 (continuação) 

O sistema instalado na edificação é do tipo 
tubo molhado. 
Como um profissional habilitado testou um 
sistema que não existe na edificação ? 



Problemas associados ao Projeto 

No interior da sala comercial é utilizado 
tubo e conexões de CPVC para incêndio. 



Problemas na execução - Casa de bombas 



Diante de todas estas situações, a proposta para a realização de uma avaliação 
técnica do sistema de sprinklers adequada, é: 
 
• ampliar as exigências nas normas e regulamentos aplicáveis, no ato da 

aceitação dos sistemas, de forma que sejam evitadas e/ou mitigadas não 
conformidades relacionadas a projeto e construção dos sistemas, no ato de 
seu recebimento, de forma que as responsabilidades das partes (projetistas, 
instaladores, autoridade competente) sejam claramente cumpridas 
definidas. 
 

• Que todos os sistemas a serem entregues sejam aferidos antes de sua 
liberação ao uso na edificação 

 
O texto a seguir visa incorporar a norma ABNT NBR 10897:2014 – Sistema de 
proteção contra incêndio por chuveiros automáticos – Requisitos para projeto e 
instalação, para contribuir com a questão em pauta. 



Proposta para adequação da NBR 10897:2014 – Aceitação de Sistemas (continuação) 

10 Aceitação de sistemas 

10.1 Requisitos Gerais 

10.1.1.1 Os ensaios de aceitação no sistema de chuveiros automáticos devem ser conduzidos por 
profissional habilitado sob a supervisão de um responsável técnico, de acordo com os requisitos e 
parâmetros estabelecidos no projeto executivo do sistema instalado. O profissional habilitado, deve 
comparar os resultados obtidos nos sistemas com os especificados em projeto, informando se o sistema 
está liberado para o uso e operação. 

10.1.1.2 Caso não ocorra o atendimento aos critérios estabelecidos em alguns dos ensaios, deve ser 
realizado o registro destas ocorrências, paralisar os ensaios e realizar as correções necessárias na 
instalação do sistema. Após a regularização das ocorrências, deve-se reiniciar os ensaios para a 
aceitação do sistema. 

10.1.1.3 Os ensaios de aceitação do sistema devem ser acompanhados pelo responsável da edificação. 

Responsabilidade 
dos ensaios 

Testar e corrigir 
até atender os 

critérios 
estabelecidos em 

projeto 



Proposta para adequação da NBR 10897:2014 – Aceitação de Sistemas (continuação) 

Os itens visam 
resolver os 
principais 
registros e 
documentos 
necessários para 
que possa iniciar 
a liberação ao 
uso do sistema ! 

10.4 Documentos a serem fornecidos na aceitação dos sistemas 

10.4.1 Devem ser entregues ao responsável pela edificação, após a realização dos 

testes de aceitação, conforme os requisitos e critérios dispostos nos itens 10.1 e 

10.2 desta norma, os seguintes documentos: 

10.4.1.1 Relatório contendo os resultados obtidos nos testes descritos nos itens 

10.1.2 e 10.1.3. Os dados técnicos obtidos devem ser dispostos em consonância 

com as Tabelas C.1 ou C.2 apresentadas no Anexo C desta norma. O relatório 

deverá ser validado pelo profissional habilitado que acompanhou os ensaios, o 

responsável técnico pela execução dos ensaios e o responsável da edificação. 

10.4.1.2 ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do responsável técnico pelo 

projeto executivo e projeto legal do sistema de proteção por chuveiros 

automáticos. 

10.4.1.3 ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do responsável técnico pela 

instalação do sistema de proteção por chuveiros automáticos. 



Proposta para adequação da NBR 10897:2014 – Aceitação de Sistemas (continuação) 

Os itens visam 
resolver os 
principais 
registros e 
documentos 
necessários para 
que possa iniciar 
a liberação ao 
uso do sistema ! 

10.4.1.4 ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do responsável técnico pela 
execução dos ensaios de aceitação do sistema de proteção por chuveiros 
automáticos. 
10.4.1.5 Atualização do projeto como construído (AS-BUILT) 

10.4.1.6 Projeto legal do sistema de chuveiros automáticos aprovado pela 

autoridade competente. 

10.4.1.7 Manual de uso, operação e manutenção do sistema de chuveiros 
automáticos instalado, considerando as recomendações dispostas no Anexo C 
desta norma e nas normas ABNT NBR 5674 – Manutenção de edificações – 
Requisitos para o sistema de gestão de manutenção e ABNT NBR 14037 – 
Diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e manutenção das 
edificações – Requisitos para elaboração e apresentação dos conteúdos. 
10.4.2 Recomenda-se que os documentos estejam sempre disponíveis e de fácil 
acesso para análise, no local da instalação, fazendo parte integrante dos sistemas 
instalados na edificação. 
 



COMENTÁRIOS FINAIS 

A aceitação dos sistemas é um evento totalmente diferente de inspeção para 
manutenção e conservação, é a confirmação prática e documental de que o sistema 
recém instalado está apto a ser entregue aos ocupantes da edificação e consequente 
liberação para o seu uso e operação. 
 
A aceitação dos sistemas de chuveiros automáticos pode ser conduzida: 
 
• pelo projetista (caso não seja o responsável pela instalação),  
• por entidade de terceira parte (diferente do projetista, do instalador e da autoridade 

competente) 
 

Os registros devem ser organizados em forma de relatório, com todos os eventos 
realizados, relatórios de falhas, correções realizadas e consolidados para entrega aos 
usuários da edificação. 
 
Sem realizar este evento, os sistemas de chuveiros automáticos estão sujeitos a 
NASCEREM MORTOS....E SE TORNAREM ZUMBIS NA EDIFICAÇÃO, AO INVÉS DE SEREM 
ANJOS DE PLANTÃO. 



Deives Junior de Paula 
Pesquisador  do Lab. de Segurança ao Fogo e a Explosões LSFEx – IPT 

(11) 3767-4557 / dpaula@ipt.br 

OBRIGADO ! 


