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ABSpk realiza o primeiro 
Side by Side da América do Sul

É com satisfação que, pela primeira vez, di-
rijo-me aos associados e ao mercado de incên-
dio por meio desta coluna. Como diretor pre-
sidente eleito para o Biênio 2016/2017, quero 
fazer deste pequeno espaço um caminho direto 
para uma comunicação das ações e situação 
de nossa associação. 

A entidade vive um período de intensas ati-
vidades, tendo em vista a aproximação do nos-
so primeiro ‘Side by Side Burn’ e o 2º CBSpk, 
eventos onde precisamos atender a todas as 
exigências sem falhas. E a atual diretoria traba-
lha continuamente para que tudo dê certo. 

O ‘Side by Side Burn’ é um projeto de gran-
de visibilidade e foi intensamente trabalhado 
nos últimos tempos para que acontecesse. Há 
um direcionamento muito forte nesta iniciati-
va da ABSpk e também da International Fire 
Sprinkler Association (IFSA), pois é sabido que 
é uma ação que traz grande visibilidade para a 
tecnologia de sprinklers. 

O congresso começa a tomar forma, os pre-
parativos da infraestrutura já estão adiantados 
e estamos trabalhando na parte técnica. 

A Associação Brasileira de Sprinklers reali-
zará o primeiro Side by Side da América do Sul. 
O ‘Side by Side Burn’ é uma demonstração do 
funcionamento e efetividade da tecnologia de 
sprinklers. Lado a lado, dois ambientes idênti-
cos serão expostos a um princípio de incêndio, 
simultaneamente. De frente a estes dois cená-
rios, o público presenciará em tempo real o que 
acontece em cada espaço, com e sem a tecno-
logia de chuveiros automáticos. 

Esta é uma iniciativa sem precedentes no 
continente Sul-americano, promovida pela úni-
ca entidade especializada em chuveiros auto-
máticos do País com o objetivo de provocar 
impacto e, desta forma, chamar a atenção para 
a efetividade da tecnologia e a necessidade de 
um novo posicionamento nas esferas pública e 
privada para a tomada de medidas que se an-
tecipem às perdas materiais e humanas decor-
rentes de incêndios”, declara o diretor presiden-
te da ABSpk, João Carlos Wollentarski Júnior.

A ação foi cuidadosamente planejada 
e desenvolvida por uma comissão de tra-
balho dedicada ao projeto ‘Side by Side 
Burn’, que contou com a colaboração das 
associadas Engefire, Gamafire e Skop. 

Palavra do 
Presidente
Associação Brasileira 
de Sprinklers - ABSpk

JOÃO CARLOS 
WOLLENTARSKI JÚNIOR
Presidente

Nosso desafio será criar um evento que 
supere as expectativas. Tenho certeza 
que é possível, principalmente, porque 

temos uma associação bem mais 
madura e experimentada.

“Depois de um ano de desenvolvimento e três 
ensaios restritos a especialistas para adequa-
ções, entregamos uma demonstração com alta 
segurança e teor educativo para impactar e 
conquistar mais agentes atuantes para a causa 
da prevenção de incêndios em todo o Brasil”, 
relata o gerente executivo da entidade, José 
Carlos Paiva. “Pretendemos realizar ensaios 
em Porto Alegre, Rio de Janeiro e no Nordeste, 
ainda em 2016”.

A entidade providenciará ônibus gratuito 
para ida e volta no trajeto São Paulo-Paulínia-
-São Paulo aos interessados em acompanhar 
o primeiro ‘Side by Side Burn’. É necessário 
preencher o formulário disponível no site www.
abspk.org.br - informando nome completo, car-
go, empresa, telefone e e-mail - e aguardar o 
contato da ABSpk que confirma a participação.  

Tivemos outras atividades importantes nes-
te primeiro trimestre, como a interação junto ao 
Corpo de Bombeiros de São Paulo para revisão 
da IT 23, a conferência da IFSA, na Colômbia, 
o treinamento da NFPA 13 em Curitiba (com su-
cesso absoluto) e as palestras nos eventos da  
Amanco e de Certificação promovido pela UL. 

A cada dia, nossa associação se torna mais 
reconhecida pelo mercado. Espero assimilar o 
mais breve possível todas as habilidades ne-
cessárias ao cargo de diretor presidente para, 
ao final da gestão, entregar uma associação 
melhor do que recebi. 

Conto com a participação de cada associa-
do para vencer os desafios que virão, com sua 
presença nas reuniões, envio de propostas e 
participação nas atividades. Juntos, seremos 
melhores.

Muito obrigado!

SERVIÇO:
‘Side by Side Burn’
Data: 13 de abril de 2016
Saída do ônibus de São Paulo: 08h30
Início do Evento: 10h30
Local: PMS Consultoria Ambiental
Endereço: Av. Viena, 1.039, Paulínia (SP)

Série de ensaios tem início no interior de São Paulo
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GIRO ABSpk

ABSpk divulga 
mercado de 
sprinklers brasileiro

O diretor presidente da ABSpk, 
João Carlos Wollentarski Júnior, 
realizou duas apresentações sobre 
o mercado brasileiro de sprinklers. 
A primeira, na ‘Fire Sprinkler Ame-
ricas Conference’, em 24 de feve-
reiro, em Bogotá, Colômbia. A se-
gunda, no lançamento do ‘Progra-
ma de Certificação de Segurança 
contra Incêndio’, promovido pela 
UL - companhia norte-americana 
do setor de inspeções, ensaios e 
qualificação de produto - em 15 de 
março, em São Paulo (SP).

Para difundir o conhecimento 
sobre nosso mercado, Wollen-
tarski traçou a linha do tempo do 
desenvolvimento dos sistemas de 

proteção. Sobre as legislações e 
normas de prevenção a incêndio, 
citou que a origem foi reativa, após 
tragédias como o incêndio no Gran 
Circus Norte Americano (1961), 
em Niterói (RJ), e nos edifícios Jo-
elma (1971) e Andraus (1972), am-
bos em São Paulo (SP).  E descre-
veu períodos com entraves à evo-
lução do setor, como a restrição às 
importações no País, no início da 
década de 90, que contribuiu para 
que a primeira norma nacional, de 
1991, não exigisse a certificação 
de produtos. “A consequência é 
que, 25 anos depois, ainda são uti-
lizados materiais inadequados em 
instalações de sprinkler no Brasil”.

A apresentação abordou tam-
bém a criação, atuação e realizações 
da ABSpk ao longo de seus cinco 
anos recém-completados. “A asso-
ciação se originou de um grupo que 
se organizou para elaboração das 
normas com outros profissionais re-
conhecidos no mercado brasileiro e 
com o apoio da IFSA. Hoje, é uma re-
ferência nacional na área de sprink-
lers e a maior entidade do setor de 
incêndio no País”, destacou.

No evento da UL,  Wollentarski 
chamou a atenção da plateia com 
280 participantes sobre a im-
portância das certificações para 
garantir a segurança e a compe-
titividade do mercado. “Até 2008, 

não tínhamos importação de bicos 
sem certificação. Hoje, somente 
30% dos produtos importados são 
certificados. Isso é preocupante. 
Precisamos garantir a certificação 
de produto e tornar também com-
pulsório”, acentuou.

No dia 16 de março, em São 
Paulo, o diretor presidente da 
ABSpk palestrou sobre o uso de 
CPVC em instalações de sprinkler, 
em evento da Amanco sobre no-
vas tecnologias para sistemas 
prediais. O evento contou com a 
participação do presidente, Gilson 
Santos, e do executivo de negó-
cios, Alexandre Bretas Prado, da 
associada Lubrizol.

PROGRAMAÇÃO ABSPK EM 2016 *

Palestra ABSpk em evento da UL

Desempenho e realizações pelo setor 
foram relatados dentro e fora do País

Contas são aprovadas na 1ª Assembleia de 2016
No dia 02 de março, foi reali-

zada a primeira Assembleia Geral 
Ordinária e Reunião de Associa-
dos deste ano, na sede do Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas (IPT-
-USP/SP). Nesta, foi apreciado o 
Relatório Financeiro relativo ao 

período de junho a dezembro de 
2015, que recebeu parecer favo-
rável do Conselho Deliberativo. As 
contas da Diretoria Executiva refe-
rentes ao Biênio 2014/2015 tam-
bém foram aprovadas na íntegra e 
por unanimidade. 

1ª Assembleia da ABSpk em 2016

13 DE ABRIL – ‘Side by Side Burn’ e Reunião do Comitê Técnico, Paulínia (SP)

04 DE MAIO - Reunião de Associados, São Paulo (SP)

11 A 13 DE MAIO - Curso NFSA NFPA13, São Paulo (SP)

08 DE JUNHO - Reunião do Comitê Técnico, São Paulo (SP)

09 A 13 DE JUNHO - Curso NFSA NFPA 20/25, São Paulo (SP)

06 DE JULHO - Reunião de Associados, São Paulo (SP)

03 DE AGOSTO - Reunião do Comitê Técnico, São Paulo (SP)

17 A 19 DE AGOSTO - Curso NFSA NFPA13, São Paulo (SP)

31 DE AGOSTO - Reunião de Associados, São Paulo (SP)

28 DE SETEMBRO - Reunião do Comitê Técnico, São Paulo (SP)

25 E 26 DE OUTUBRO - Cursos NFSA 13/20/25, Rio de Janeiro (RJ) 

27 E 28 DE OUTUBRO - CBSpk 2016, Rio de Janeiro (RJ)

08 DE NOVEMBRO - Reunião de Associados, São Paulo (SP)

14 DE DEZEMBRO - Almoço de Confraternização, São Paulo (SP)

Anote em sua agenda os nossos próximos eventos:

* Calendário sujeito a alterações
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1ª Turma do Treinamento NFPA 13 de Curitiba

ABSpk apoia o CBPMESP  
no aperfeiçoamento da IT 23 
Os diretores presidente e vice, João Carlos  

Wollentarski Júnior e Felipe Decourt, e o gerente 
executivo da ABSpk, José Carlos Paiva, estive-
ram reunidos com o comandante, Cel. Rogério 
Bernardes Duarte, e o subcomandante, Cel.  
Cassio Roberto Armani, do Corpo de Bombeiros 
da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em 19 
de janeiro. A entidade formalizou um alerta sobre 
a baixa qualidade nos componentes empregados 
em instalações de sistemas de sprinklers no Esta-
do e propôs alterações para a Instrução Técnica 
nº 23/2011 - Sistemas de Chuveiros Automáticos. 

A sugestão da entidade é que seja adicionada 
à IT 23 a exigência um “Atestado de Conformida-
de com ART”. Firmado obrigatoriamente pelo pro-
prietário ou responsável pela utilização do imóvel 
e pelo responsável técnico pela inspeção das ins-
talações (engenheiro ou arquiteto), o documento 
comprometeria estas partes caso haja constata-
ção de inconformidades. 

“A ABSpk tem em vista sugerir mecanismos 
para inibir e eliminar brechas na legislação que 
estimulem a utilização de Sistemas de Combate a 
Incêndio com Sprinklers (SCIS) sem qualidade e 
conformidade com as especificações da IT 23. Em 
geral, produtos falsificados, não-certificados e/ou de 
origem duvidosa. Desejamos contribuir para aperfei-
çoar o monitoramento sobre a situação operacional 
dos SCIS instalados no Estado de São Paulo”, expli-
ca João Carlos Wollentarski Júnior. 

Outro aspecto enfatizado pela entidade foi 
que o mercado nacional é capaz de atender nor-
mas que especifiquem padrões que venham a 
ser regulamentados para os SCIS. “Atualmente, 
temos fabricantes, importadores, distribuidores, 
revendedores e instaladores maduros e aptos a 
comercializar e operar sistemas em conformida-
de. E só não o fazem em maior escala porque 
não existe ainda uma obrigatoriedade legal”, 
complementa Felipe Decourt. 

Capacitação Técnica em Curitiba supera expectativas 
De 09 a 11 de março, a ABSpk promoveu 

em Curitiba (PR) o segundo curso de capacita-
ção técnica ‘Projeto e Cálculo Hidráulico de Sis-
temas de Sprinkers Padrão NFPA 13’, com foco 
na utilização da norma NFPA 13 e referência à 
NBR 10897/2014 (Proteção contra Incêndio por 
Chuveiro Automático). Dirigido principalmente a 
projetistas e instaladores, o curso superou a ex-
pectativa de público com 34 inscritos, sendo 17 
do Paraná e 17 de outros Estados: São Paulo, 
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Amazo-

nas, Pernambuco e Distrito Federal. 
A capacitação foi ministrada por três pro-

fissionais que são referência para o setor: 
Eng. Ricardo Shirakawa, gerente Técnico na 
Tecfire Consultoria e Projetos e integrante do 
Comitê Técnico da ABSpk; Eng. Emerson Ba-
ranoski, Maj. da Reserva do Corpo de Bom-
beiros do Paraná e docente na Universidade 
Federal do Paraná (UFPR); e pelo Eng. Felipe 
Melo, diretor da ICS Engenharia e diretor fi-
nanceiro da ABSpk. 

E vêm aí duas novas capacitações. Nos 
dias 09 e 10 de junho, em São Paulo, será mi-
nistrada a capacitação ‘Como entender, apli-
car e inspecionar sistemas de proteção contra 
incêndio utilizando a NFPA 25’. E de 11 a 13 
de junho, também na capital paulista, será mi-
nistrado o curso ‘Bombas para Proteção con-
tra Incêndio - Um completo entendimento da 
NFPA 20’. O programa e as inscrições podem 
ser verificados e realizados pelo site www.
abspk.org.br.
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Protegendo a vida 
Uma grande preocupação para nós, pro-

fissionais envolvidos com Segurança Con-
tra Incêndio, é referente às exigências ou a 
falta delas quanto a sistemas automáticos 
de proteção. Uma principal medida, em ter-
mos de eficiência e pelo automatismo, é a 
instalação de sistemas de sprinkler. Este é 
uma medida de Segurança Contra Incêndio 
Ativa, em que a água é o principal agente 
extintor do fogo agindo de maneira direta 
e automática pelo bico, que possui um ele-
mento termo-sensível, projetado para acio-
nar em temperaturas pré-determinadas com 
vazão e pressão para controlar ou extinguir 
um foco de incêndio.

Sem dúvida, a água é a melhor opção 
para salvar vidas em um incêndio, pois age 
efetivamente no combate ao fogo, tem gran-
de poder de absorção de calor, é um agente 
seguro, não corrosivo e não tóxico. Este sis-
tema reduz, assim, os danos causados ao 
meio ambiente devido à fumaça tóxica de 
resíduos contaminados que são gerados a 
partir da queima, ao patrimônio, pois perdas 
materiais, estruturais e de equipamentos 
são inevitáveis, e, o principal, preserva a 
vida, já que atua no início do incêndio, di-
ficultando sua propagação pela edificação, 
aumentando o tempo de evacuação do pré-
dio e diminuindo a emissão de fumaça tóxi-
ca, o que é a principal causa de morte em 
incêndios.

VIDAS - Hoje, o nível das exigências de Se-
gurança Contra Incêndio tem como parâmetro o 
grau de risco das edificações, que, por sua vez, 
tem como base a carga de incêndio, que envolve 
o potencial calorífico a ser liberado pela combus-
tão completa de todos os materiais contidos na 
área a ser protegida. Esta medida é importante 
para se determinar o quão poderoso será o fogo 
numa situação de incêndio, porém, é primordial 
considerarmos também o “grau de risco” de uma 
vida, já que vidas são todas iguais, independen-
te da ocupação da qual ela estará fazendo parte. 
Para determinar se é obrigatória a utilização de 
um sistema de sprinkler, deveríamos olhar não 
somente para o grau de risco da edificação, como 
também de forma humanitária para as pessoas 
que ocuparão o local, como elas se comportarão 
diante de um sinistro e, assim, evitaríamos mortes 
ou estas seriam reduzidas ao máximo.

* Confira a íntegra deste artigo na edição 01/2016 da 
Revista Emergência

Natália Andrade, Integrante do Comitê Técnico da ABSpk *

O Comitê Técnico está em busca de 
um novo coordenador voluntário. As atri-
buições da função englobam convocar e 
conduzir as reuniões do CT, a cada dois 
meses; criar subcomitês e eleger o sub-
coordenador; acompanhar e orientar os 
trabalhos e resultados dos grupos de tra-
balho; propor ações de interesse técnico e 

alinhadas às diretrizes da diretoria e criar 
mecanismos para sua realização. 

O pré-requisito é que o interessado este-
ja associado à entidade há pelo menos seis 
meses e a permanência na função será até o 
final de 2017. A candidatura pode ser forma-
lizada por meio de mensagem para o e-mail 
gerente@abspk.org.br até o dia 12 de abril.

ABSpk recebe candidatura  
para Coordenador do CT


