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Novas estratégias para 
promoção da ABSpk 

Os últimos meses foram de dedicação a 
uma importante missão pela nossa direto-
ria: a revisão de processos para verificação 
do alinhamento ao atual momento do mer-
cado e às demandas de nossos associa-
dos. Deste empenho, surgiu o novo direcio-
namento estratégico e tático, que manteve 
práticas bem-sucedidas e adicionou novos 
procedimentos para ampliar o alcance da 
ABSpk, tida como uma referência nacional 
e internacional no segmento de sprinklers.

Tornamos público este direcionamen-
to para conhecimento e também para que 
cada associado e integrante da cadeia de 
sprinklers se sinta parte e apoie estas ini-
ciativas com vigilância, sugestões de apri-
moramento e até mesmo críticas.

Nas últimas reuniões de associados, a 
atual diretoria executiva apresentou e de-
bateu um plano de gestão para fazer com 
que a ABSpk seja cada vez mais reconhe-
cida, tanto pelo mercado consumidor como 
pela cadeia técnica-produtiva e seus filia-
dos, como a referência em conhecimento 

e informação, o agente fundamental na 
evolução dos procedimentos técnicos e de 
qualificação do mercado de sprinklers e a 
chancela para uma rede segura de empre-
sas e profissionais. 

Para cumprir estes objetivos, foi elaborado 
um plano de gestão baseado em três pilares:
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Presidente
Associação Brasileira 
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WOLLENTARSKI JÚNIOR
Presidente

No período que atravessamos, 
enfrentando a feroz e nem sempre 

leal concorrência de produtos 
importados, temos que trabalhar 

juntos e focados para gerar 
oportunidades e promover o 

crescimento do setor.

Nesta edição, apresentamos o resultado 
do trabalho que levou um ano para ser en-
tregue, o ‘Side By Side Burn’ da ABSpk. 
A realização deste projeto nos orgulha 
porque por meio destes ensaios seremos 
capazes de levar a cada vez mais pessoas 
o esclarecimento sobre o que são os sis-
temas de sprinklers e a necessidade para 
que saibam identificá-los e exigi-los. 

Relatamos ainda uma série de ações 
como promoção de capacitação, participa-
ção em eventos do segmento e o que está 
sendo preparado para a segunda edição 
do Congresso Brasileiro de Sprinklers, em 
outubro, no Rio de Janeiro, para sua pro-
gramação.

Boa leitura!

Ações validadas em reuniões de associados já começam a ser implementadas

   Time à frente da ABSpk: José Carlos Paiva, gerente executivo, Felipe Decourt, diretor vice-presidente, 
João Carlos Wollentarski Júnior, diretor presidente, e Felipe Melo, diretor financeiro

Por meio de reuniões e eventos 
próprios e de mercado, aproxi-
mar-se de atuais e potenciais usu-
ários, especialmente dos segmen-
tos que demandam aplicação dife-
renciada (como cadeias hoteleira 
e hospitalar, indústria, shoppings, 
sindicatos e edifícios comerciais), 
para apresentar a entidade, os as-
sociados, esclarecer sobre a con-
fiabilidade do sistema de sprinkler 
aplicado conforme a necessidade 
de cada ambiente e alertar sobre 
os riscos de adoção de produtos 
não certificados e serviços não 
profissionais.

Este pilar será trabalhado em 
duas vias. A primeira, para de-
senvolvimento de regulamentos 
e normas por meio de iniciativas 
como o projeto de certificação 
com o INMETRO, participação na 
Frente Parlamentar, revisão de 
normas com o CB24 e a ABNT, 
suporte aos regulamentos do 
CB e certificação profissional. A 
segunda, pela realização de ativi-
dades focadas em esclarecimento 
e aprimoramento do conhecimen-
to, como Side by Side, 2º CBSpk, 
cursos, publicação de artigos 
técnicos e reestruturação do CT.

Promoção da 
importância, valor 
e confiabilidade 
dos sistemas de 
sprinklers

Fomentar a 
correta aplicação 
dos sistemas de 
sprinklers pela 
cadeia produtiva

Desenvolvimento de uma 
rede confiável e segura 
com a chancela da ABSpk

Intensificar as prospecções para amplia-
ção da rede de filiados com foco na sele-
ção de empresas e profissionais alinhados 
ao perfil da entidade. Promover ações 
internas e externas para propiciar troca 
de conhecimento e relacionamento que 
privilegiem os associados. Lançamento 
do ‘Selo de Confiabilidade ABSpk’ e de 
Indicadores de Mercado que motivem o 
desenvolvimento de negócios. 

Os três pilares de gestão serão apoiados 
pelo Plano de Comunicação e Marketing, 
composto por ferramentas como a constan-
te atualização do web site e redes sociais, 
e-mail marketings, publicidade, assessoria 
de imprensa e propagação do posicionamen-
to institucional e estratégico da entidade.
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GIRO ABSpk

ABSpk presente em treinamento para o CB-MG

PROGRAMAÇÃO ABSPK EM 2016 *
Anote em sua agenda os nossos 

próximos eventos:

Junto às engenheiras Thaís Cássia 
de Oliveira Sousa, Thaisa Soares Leão, 
Mariele Ribeiro Guimarães e Raquel 
Aline Andrade Rizzatte, o diretor presi-
dente da ABSpk, João Carlos Wollen-
tarski Júnior, ministrou uma capacita-
ção para analistas e vistoriadores do 
Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. 

Em 13 de maio, ocorreu o trei-
namento teórico sobre proteção de 
riscos convencionais por sprinkler, 
conforme NBR 10897 e NFPA 13, e o 
prático com simulação de análise de 

vários projetos de edificações. No dia 
03 de junho, foi ministrado o treina-
mento teórico sobre proteção de áre-
as de estocagem com sprinklers pela 
NFPA 13. A abordagem prática da 
norma foi realizada em 24 de junho. 
A série foi encerrada em 08 de julho 
com o treinamento teórico para pro-
teção de líquidos combustíveis, infla-
máveis e aerossóis fracionados no in-
terior do edifício com uso de sprinklers, 
tendo como base a NBR 17505, NFPA 
30 e NFPA 30B.    Instrutores e alunos do CB-MG

Paiva apresenta a ABSpk

Na tarde do dia 13 de julho, o dire-
tor financeiro e coordenador do Comitê 
Técnico, Felipe Melo, e o gerente execu-
tivo da ABSpk, José Carlos Paiva, reali-
zaram o painel “Instalação de Incêndio”, 
com apresentações dedicadas aos siste-
mas de sprinklers. Este foi parte da pro-
gramação do Fórum PredialTec, apoiado 
institucionalmente pela entidade e reali-
zado em paralelo à 6ª Expo PredialTec 
2016, no Anhembi, em São Paulo.

A primeira apresentação, conduzi-
da por Paiva, deu uma visão geral dos 
sistemas de sprinklers, estatísticas do 
setor, capacitação e qualificação pro-
fissional. Na segunda apresentação, 

Paiva e Melo abordaram a evolução 
dos chuveiros automáticos, pirataria, 
certificação de produtos e a nova legis-
lação do Estado de São Paulo. Na úl-
tima apresentação do painel, realizada 
por Melo, foram apresentados os pro-
blemas em projetos e instalações de 
sistemas de sprinklers. 

Sprinklers em destaque no Fórum PredialTec

Melo aborda falhas comuns em instalações

Premiação de estudos sobre sprinklers * 
No dia 28 de junho, foi realiza-

da a cerimônia do ‘3º Prêmio Instituto 
Sprinkler Brasil de Trabalhos Técnicos’. 
O engenheiro civil e bombeiro, Cel. 
Cássio Armani, foi o vencedor com o 
trabalho “Inspeção Predial do Sistema 
de Chuveiros Automáticos: um roteiro 
comentado sobre os requisitos”. O 2º 
lugar ficou com o pesquisador Bruno 
Polycarpo Dias com o trabalho “Simu-
lação de incêndios por fluidodinâmica 
computacional: uma comparação en-
tre edificações residenciais com e sem 
sprinkler”. A pesquisa “Instalação e di-
mensionamento de sprinklers”, inscri-

ta por Raquel Aline Andrade Rizzatte, 
Mariele Ribeiro Guimarães, Thaís Cás-
sia de Oliveira Sousa e Thaisa Soares 
Leão, da Ipê Consultoria, associada à 
ABSpk, ficou em 3º lugar.

Marcelo Lima, diretor geral do ISB, e os 
vencedores

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

24 A 26 DE AGOSTO - Curso NFSA NFPA13, Minas Gerais (MG)

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)

* Calendário sujeito a alterações

* Com informações do ISB
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ABSpk inicia série de ‘Side 
by Side’ na América do Sul

   Salas sem e com sprinklers após queima

   Palestra de apresentação da metodologia do SBS

   Público trafega pelas salas após queima

Primeiros ensaios foram realizados no interior de São Paulo

   Ten. Cel. André Morgado (CB-RJ), Kazuo Watanabe (Skop), 
Cel. Cassio Armani (CBMESP), Cel. Rogério Duarte (CBMESP), 
Cláudio Ramalho (Gamafire), José Carlos Paiva (ABSpk) e  
Cap. Alexandre Boggi (Escola Superior de Bombeiros)

A ABSpk realizou em abril as primei-
ras simulações do tipo “Side by Side” na 
América do Sul, no dia 13, para o pú-
blico em geral, na cidade de Paulínia, 
e no dia 26,  especialmente para bom-
beiros, na Escola Superior, em Franco 
da Rocha. Este, contou com a presença 
de profissionais de Alagoas, Amazonas, 
Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, 
Paraíba, Rio de Janeiro, Santa Catarina 
e Sergipe.

“A iniciativa foi testada por um ano, 
seguindo padrões internacionais. Reali-
zamos a demonstração com alta segu-
rança e teor educativo para conquistar 
mais agentes pela causa da prevenção 
de incêndios em todo o Brasil, em es-
pecial, a sociedade”, declara o diretor 
presidente da ABSpk, João Carlos Wol-
lentarski Júnior. 

Um aspecto destacado foi o comba-
te aos sprinklers “piratas” e não certifi-
cados que estão invadindo o mercado 
brasileiro e interferem negativamente no 
funcionamento do sistema. “Até 2008, 
não havia importação de bicos sem cer-
tificação. Hoje, só 30% dos importados 
são certificados. Precisamos garantir a 
certificação de produto e tornar também 
compulsório”, alerta Wollentarski.

Para o comandante do Corpo de 
Bombeiros da Polícia Militar do Inte-
rior do Estado de São Paulo, Cel. Max 
Mena, a iniciativa da ABSpk ratifica o 
que pesquisas já constataram. “Esta 
ação mostra que os sprinklers têm au-
tonomia e são eficientes no combate a 
incêndios. O desafio para maior adoção 
dos sprinklers no Brasil é encontrar o 
equilíbrio entre o risco e o investimento 
necessário para sua cobertura”, declara.

Na sala ‘Com proteção por Sprinkler’, 
um único chuveiro automático foi acio-
nado em 26 segundos, iniciando o com-
bate ao foco de fogo e contendo o in-
cêndio em 1 minuto. Apenas a cortina, 
o tapete e o sofá foram parcialmente 
danificados pelas chamas. 

A experiência de trafegar nos am-
bientes antes e após a queima foi o di-
ferencial do “Side by Side” da ABSpk, 
fazendo com que o público fosse sen-
sibilizado não apenas quanto à efetivi-
dade dos sprinklers na contenção de in-
cêndios e preservação da vida e do pa-
trimônio, mas quanto aos danos a que 
todos estão expostos em locais sem a 
adoção da tecnologia. 

Queima 
A primeira sala a ser queimada foi a ‘Sem proteção por Sprinkler’, 
que atingiu o flashover em 1 minuto e trinta segundos, sendo tomado 
pela fumaça tóxica e sem condições de sobrevivência. Em 3 minutos, 
estava totalmente danificada, com perda de todo o patrimônio. 

Ambiente
O ensaio seguiu a metodologia da The Home Fire Sprinkler Coalition (HFSC). 
Os dois ambientes representavam uma sala de estar e trabalho em um es-
paço de 6,25m², com sofá de três lugares, tapete, cortina, quadro, relógio 
de parede, mesa com porta-retratos, cadeira e mesa de trabalho, pastas de 
documentos, CPU, monitor, mouse e teclado. Diante das ‘salas’ foi adiciona-
da uma placa de acrílico para que se pudesse visualizar a formação da onda 
de fumaça característica do ambiente fechado em combustão. O estímulo 
para dar início ao incêndio foi um papel no interior de um cesto de lixo. 

ABSpk realiza capacitação sobre as normas NFPA 20 e 25
Dando continuidade ao seu 

programa de capacitação e aper-
feiçoamento técnico, a Associa-
ção Brasileira de Sprinklers (ABS-
pk) promoveu na cidade de São 
Paulo (SP), em junho, um novo 
curso baseado nas normas NFPA 
20 e 25 para 42 profissionais de 
projeto e instalação de sistemas 
de sprinklers. As aulas foram mi-

nistradas pelos especialistas Fe-
lipe Melo, diretor e coordenador 
do CT da ABSpk e diretor da ICS 
Engenharia, e Ricardo Shiraka-
wa, membro do CT da entidade e 
diretor Técnico na Tecfire.

No dia 09, o tema foi “Bom-
bas para Proteção contra Incên-
dio - Um completo entendimento 
da NFPA 20”, com seis módulos, 

para capacitar o profissional a 
identificar os modelos, requisi-
tos para instalação, os motores, 
a aplicação em arranha-céus, 
dimensionamentos e testes de 
aceitação para sistemas de prote-
ção contra incêndio. No dia 10, o 
tema foi “Como entender, aplicar 
e Inspecionar utilizando a NFPA 
25”, sobre o escopo e utilização 

da norma, responsabilidades dos 
proprietários, os testes recomen-
dados, utilização de tabelas e 
suas periodicidades, inspeções e 
investigações de obstruções para 
garantir o perfeito funcionamento 
de sistemas de proteção contra 
incêndio que utilizam água como 
agente extintor, sistemas de para-
da e questões administrativas. 
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Vem aí o 2º Congresso 
Brasileiro de Sprinklers

Dias 27 e 28 de outubro, a ABSpk promo-
verá a 2ª edição do Congresso Brasileiro de 
Sprinklers (CBSpk 2016), no Windsor Barra 
Hotel, no Rio de Janeiro. O evento é o único 
no País a reunir representantes de toda a ca-
deia de sprinklers do Brasil e América Latina 
e oferecer uma intensa programação com ca-
pacitação, apresentações de palestrantes na-
cionais e internacionais, relacionamento, tro-
ca de conhecimento e atualização sobre pro-
dutos e serviços na exposição de soluções. 

Os participantes do CBSpk 2016 terão 
a oportunidade de realizar cursos de ca-
pacitação da ABSpk no Rio de Janeiro em 
condições especiais com orientadores da 

PAINEL LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO
Certificação de sprinklers
Como funciona o sistema de códigos americano
Modelo de Código Nacional/Estatísticas de Incêndio
Sprinklers e o novo Decreto de São Paulo
Uso de sprinklers no Rio de Janeiro - Impacto da NFPA 101
Certificação Profissional
Legislação de incêndio e o ambiente industrial

PAINEL PROBLEMAS FREQUENTES EM  
PROJETOS E INSTALAÇÕES
Interferência de estruturas metálicas e ESFR
Soluções para situações especiais
Como lidar com telhados inclinados
Sprinkler em instalações hospitalares
Excesso de pressão em sistemas de sprinklers
Equipamentos inadequados - Erros comuns

PAINEL DISSEMINANDO O USO DE SPRINKLERS
O trabalho realizado pela IFSA no mundo
Projeto Side by Side da ABSpk
AMRACI - Disseminando uso de sprinklers no México
EAD para bombeiros (SENASP)/Prêmio ISB
Proposta GSI para Engenharia de Incêndio no Brasil

PAINEL TECNOLOGIA DE SPRINKLERS
Proteção de racks com bicos K25
Corrosão em tubulações de sprinklers
Apresentação UL
Novidades na tecnologia de sprinklers

PAINEL EDIFÍCIOS HISTÓRICOS E MEIO AMBIENTE
O incêndio do Museu da Língua Portuguesa
Proteção de edifícios históricos - NFPA
Impactos ambientais de incêndios
Alemoa - Impacto de incêndios no meio ambiente
Escudo Azul no Brasil
Proposta de alteração - IT Edifícios Históricos

PAINEL NORMAS TÉCNICAS
NBR 10897 - aceitação de sistemas de sprinklers
Projeto de norma de bombas para sistemas automáticos
Evolução do custo de sistemas de sprinklers em depósitos
Impacto dos sprinklers na operação de logística
Sprinklers e o mercado imobiliário
Conflitos entre normas de sprinklers e hidrantes
Novidades da NFPA 13
NBR 16400

National Fire Sprinkler Association (NFSA): 
Jim Lake ministra o curso “Proteção de 
áreas de armazenagem com sistemas de 
sprinklers”, no dia 25; e Victoria Valentine 
será orientadora no treinamento “Cálculo 
hidráulico para dimensionamento de siste-
mas de sprinklers”, no dia 26.

Os painéis principais do CBSpk 2016 estão definidos. Faça desde já sua programação.

Inscrições com desconto estarão disponíveis em julho. As vagas são limitadas.  
Cadastre-se pelo site www.abspk.org.br e fique informado sobre o evento.


