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Legislação, regulamentação 
e certificação foram temas 

É com muita satisfação que compartilho 
nesta edição as conquistas do 2º Congresso 
Brasileiro de Sprinklers, realizado no final de 
outubro, na cidade do Rio de Janeiro.

Um dos nossos desafios era consagrar o 
CBSpk como principal evento direcionado ao 
segmento na América do Sul. E conseguimos. A 
agenda, cuidadosamente pensada, incluiu apre-
sentações, painéis e debates com conteúdo rico 
e de alto nível, de convidados especialistas nos 
diversos assuntos abordados. Discutiu-se muito 
sobre legislação e regulamentação, certificação, 
tecnologias, desafios técnico de projetos, e a in-
teração do público foi excepcional.

Com isso, crescemos 15% em relação à pri-
meira edição, realizada em 2014, com a presen-
ça de mais de 200 congressistas e 16 empresas 
patrocinadoras. Também fomos prestigiados 
pela imprensa especializada, por representan-
tes de Corpos de Bombeiros de sete Estados 
brasileiros, pela AMRACI e ANRACI, entidades 
equivalentes à ABSpk no México e Colômbia, 
respectivamente e por líderes da International 
Fire Sprinkler Association (IFSA), National Fire 
Sprinkler Association (NFPA) e FM Appovals. 

A cidade do Rio de Janeiro sediou, entre 
os dias 25 e 28 de outubro, a 2º Edição do 
Congresso Brasileiro de Sprinklers (CBSpk), 
realizado no Windsor Barra Hotel.

Os mais de 200 congressistas tiveram 
acesso às certificações técnicas e puderam 
conferir as apresentações de 25 palestrantes 
sobre as atuais e futuras tecnologias de sprin- 
klers, o estágio da legislação e regulamenta-
ção do Brasil para os dispositivos, os desafios 
técnicos que envolvem projetos e instalações 
e, ainda, conhecer os fabricantes do mercado 
e compartilhar melhores práticas.

Figuras ilustres prestigiaram o evento, entre 
elas o Deputado Federal Vicentinho, que lidera 
a Frente Parlamentar Mista de Segurança Con-
tra Incêndio e comentou sobre os esforços da 
Frente durante sua explanação. “Estamos dia-
logando com o Poder Executivo e com as or-
ganizações da sociedade civil ligadas ao tema 
para estabelecer propostas, políticas e progra-
mas para a prevenção e combate a incêndios 
que possam ser efetivadas, unindo os diversos 
atores, inclusive nos Estados, contribuindo tam-
bém para o aperfeiçoamento dos mecanismos 
e políticas públicas já existentes”, detalhou 
Vicentinho. Até o momento, 204 senadores e 
deputados federais já assinaram o documento.

A iniciativa da Frente Parlamentar vai ao en-
contro com o discurso de Felipe Decourt, Diretor 
Vice-Presidente da ABSpk. Decourt ressaltou, 

Palavra do 
Presidente
Associação Brasileira 
de Sprinklers - ABSpk

JOÃO CARLOS 
WOLLENTARSKI JÚNIOR
Presidente

CBSpk reafirma-se como principal evento do setor na América do Sul

   Frente Parlamentar, liderada pelo Deputado Vicentinho, já tem 204 assinaturas.

Encerramos o ano de 2016 com muitas con-
quistas, não apenas o sucesso do CBSpk. Gra-
ças à dedicação e o esforço contínuo do corpo 
diretivo da ABSpk, a entidade tem cada vez mais 
visibilidade e credibilidade, e seguimos com 
nossos maiores propósitos: apoiar as entidades 
certificadoras, promover treinamentos, apoiar os 
órgãos regulamentadores e disseminar a impor-
tância do uso correto de sistemas de sprinklers.

Desejamos um 2017 produtivo, com novos 
desafios e novas conquistas, e que continue-
mos com nossa missão, garantindo assim o 
crescimento de nossa indústria.

Boas Festas e um Próspero Ano Novo!

O CBSpk 2016 serviu para promover a 
importância, o valor e a confiabilidade 
dos sistemas de sprinklers e fomentar 
a correta aplicação dos dispositivos 

por toda a cadeia produtiva.

durante sua apresentação, a importância de três 
pilares para a garantia de um mercado confiável 
no que se refere à segurança contra incêndios: 
norma técnica, certificação e legislação. “Sabe-
mos que, pela falta de legislação, há uma en-
xurrada de bicos sem certificação no mercado, 
que apresentam risco de não funcionar quando 
for preciso. O mercado só evoluirá à medida em 
que tiver que atender à legislação e ao padrão 
técnico e de qualidade apresentado na Norma e 
exigido pela Certificadora”, diz o executivo.

Executivos de empresas internacionais 
também enriqueceram o conteúdo do evento, 
entre eles Nick Groos e Russ Fleming, da In-
ternational Fire Sprinkler Association (IFSA), 
Paris Stavrianidis, Gerente Geral da FM Ap-
provals, Victoria Valentine, Diretora de Enge-
nharia da IFSA e Chris Wieczorek, Gerente do 
grupo de proteção contra fogo e explosão da 
FM Global, entre outros.

A 3ª edição do CBSpk acontecerá no se-
gundo semestre de 2018, em São Paulo.

Confira nas próximas páginas a cobertura 
de alguns dos temas abordados.

Os certificados do congresso foram enviados aos 
participantes por e-mail, desde 17 de novembro. 

Os participantes que não receberam seu 
certificado devem solicitá-lo à ABSpk pelo e-mail  

secretaria@abspk.org.br.



Durante os dois primeiros dias 
do Congresso, 25 e 26 de outubro, 
os participantes dedicaram-se à ca-
pacitação técnica, aprendendo com 
especialistas nacionais e internacio-
nais da International Fire Sprinkler 
Association (IFSA) e National Fire 
Sprinkler Association (NFPA). “Nos-
sos treinamentos foram um sucesso, 
comemora João Carlos Wollentarski 
Júnior, Presidente da ABSpk. Foram 
Foram quatro cursos no total e cerca 
de 145 profissionais qualificados em 
cada uma das normas NFPA 20 – 
bombas para proteção contra incên-
dio, e NFPA 25 – inspeção, teste e 
manutenção de sistemas hidráulicos 
de proteção contra incêndio”, conta 
o engenheiro.

Victoria Valentine, Diretora de 
Engenharia da IFSA também treinou 

cerca de 55 profissionais em “Cálcu-
lo hidráulico e softwares para dimen-
sionamento de sistemas de sprink-
lers”, e Jim Lake foi o responsável 
por ministrar o curso de “Proteção 
de áreas de armazenagem com sis-
tema de sprinklers” para 55 pessoas.
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CBSpk 2016

Sprinklers de instalações brasileiras apresentam 
índice de falha inaceitável, segundo estudo da IFSA

Os resultados de uma avalia-
ção inédita sobre qualidade foram 
apresentados durante o Congres-
so, mostrando que o Brasil ainda 
tem muito a melhorar. Nick Groos, 
conselheiro da IFSA, falou so-
bre um estudo com amostras de 
sprinklers provenientes de duas 
instalações no Estado de São Pau-
lo: um prédio comercial situado na 
Av. Luis Carlos Berrini, na capital, 
e a garagem de um edifício, em 
Jundiaí. A proposta do ensaio con-
sistia na remoção de uma amostra 
mínima de 50 unidades 100% não 
certificadas, provenientes de locais 
com utilizações diversas.

Na prática, 486 sprinklers, sen-
do 390 pendentes e 96 upright, 
todos sem certificação, foram ana-
lisados e submetidos à verificação 
de 36 itens. Os dispositivos retira-
dos foram substituídos por produ-
tos certificados pelas empresas Un-
derwriters Laboratories (UL), ABNT 
Certificadora e FM Approvals, e le-

   Sprinklers bem projetados e 
certificados têm eficácia de 95% na 
extinção de incêndios, diz Nick Groos.

   Em 2016, os sprinklers não 
certificados representam 75% do 
volume total importado.

   Victoria Valentine ministrando o 
curso de capacitação técnica. 

CBSpk promoveu a capacitação  
de mais de 145 profissionais

vados pela IFSA para a realização 
dos testes nos laboratórios da UL e 
FM, nos EUA. Eles foram subme-
tidos a nove ensaios laboratoriais 
de desempenho, e foram reprova-
dos em sete. Entre os testes sob os 
quais os produtos foram avaliados, 

destacam-se: resistência de fluxo, 
operação do dispositivo, vedação, 
instalação, índice de tempo de 
resposta, distribuição, intensidade 
de uso, excesso de pressão e tem-
peratura. “A conclusão do estudo 
mostra que os sprinklers do Brasil 

apresentaram índice de falha de 
47,5%, número totalmente inacei-
tável, quando o máximo permitido 
pela UL/FM é de menos de 1%”, 
comenta Russ Fleming, Diretor Ge-
ral da IFSA.

Felipe Melo, Diretor Financeiro 
e Coordenador do Comitê Técnico 
da ABSpk comenta “é um número 
assustador e preocupante, e por 
isso, uma legislação que exija a fa-
bricação, importação e instalação 
de apenas dispositivos 100% cer-
tificados é tão importante. Se não, 
vamos continuar sofrendo com 
perdas patrimoniais e humanas”. 
Ele ainda declarou outro número 
surpreendente. “Desde 2008, o 
mercado brasileiro cresceu muito 
na importação de sprinklers. Só 
em 2013 foram importadas 1,5 
milhão de unidades, e 45% desse 
volume eram sistemas sem certifi-
cação. Este ano, os não certifica-
dos representam 75% do volume 
total importado”, finaliza Melo.

Agende-se para o tradicional 
almoço de confraternização da 
ABSpk, que acontecerá no próxi-
mo dia 14 de dezembro, no res-
taurante Branche do Hotel Golden 
Tulip Belas Artes, em São Paulo. 
Na ocasião, o Corpo Diretivo  
da ABSpk receberá os associa-
dos para um descontraído encon-
tro e João Carlos Wollentarski Jr, 
Presidente da ABSpk, comentará 

sobre o calendário de reuniões, 
assembleias, cursos e previsão 
de datas dos projetos Side-by- 
Side para 2017.

O investimento para participa-
ção no almoço será de R$ 88,00 
por pessoa. Não há limite de par-
ticipantes por empresa.

Este é o grande encontro do 
mercado antes que o ano acabe. 
Esperamos a presença de todos!

ABSpk recebe associados para  
o Almoço de Confraternização

Agende-se:  
Almoço de Confraternização da ABSpk

Data: 14 de dezembro de 2016
Local: Restaurante Branche – Hotel Golden Tulip Belas Artes

 Rua Frei Caneca, 1199
Horário: das 12h30 às 15h30

Estacionamento não incluso – valor R$ 25,00.
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Trabalho realizado pela ABSpk ganha visibilidade
José Carlos Paiva, Gerente 

Executivo da ABSpk, abriu o se-
gundo dia do Congresso refor-
çando os pilares de atuação e as 
recentes ações implementadas 
pela Entidade, especialmente em 
relação à normas e legislação, 
certificação de produtos, certifi-
cação profissional, treinamentos 
e esforços para aumentar a vi-
sibilidade da ABSpk como fonte 
confiável de conhecimento e in-
formação e agente fundamental 
na evolução dos procedimentos 
técnicos e de qualificação do mer-
cado de sprinklers. Paiva comen-
tou sobre a importância da co-
municação como ferramenta de 
disseminação de informações, e 
ressaltou o Web site atualizado e 
responsivo, a newsletter enviada 
aos associados bimestralmente, 
além da presença da Entidade 
em vários veículos da imprensa 
com artigos técnicos e matérias 

jornalísticas sobre os assuntos 
de interesse da ABSpk. No ano 
de 2016, a organização esteve 
presente em diversas feiras de 
mercado, entre elas a Expo Pre-
dialTec 2016, a Expo Emergên-
cia e o Fire Show 2016, além de 
seminários e workshops na ABI-
NEE, ABIMAQ, ISB, FIESP, Ins-
tituto de Engenharia e outros. O 
executivo destacou ainda a reali-
zação de eventos de demonstra-
ção Side-by-Side, treinamentos 
para Corpos de Bombeiros de 
diversos estados, a participação 
na Semana de Engenharia Mauá 
e a certificação de profissionais 
nas normas NFPA 13, 20 e 25. 
E encerrou comentando sobre a 
importância das reuniões de as-
sociados, que acontecem a cada 
dois meses, em média. O calen-
dário de 2017 das reuniões de 
associados encontra-se disponí-
vel nessa edição.   José Carlos Paiva fala sobre o trabalho realizado pela ABSpk para estimular 

o uso de sprinklers.

   Rosario Ono    Coronel Cássio Armani

Um painel que chamou muito 
a atenção dos congressistas du-
rante o CBSpk foi a apresenta-
ção do Cel. Cássio Armani, sub-
comandante do Corpo de Bom-
beiros Militar do Estado de São 
Paulo (CBMESP), que relatou 
os desafios no combate a incên-
dios de edificações históricas, 
ilustrando sua narração com o 
caso do Museu da Língua Por-
tuguesa, incendiado em dezem-
bro de 2015. Cel. Armani esteve 
na ocorrência e narrou que os 
bombeiros tiveram dificuldade 
de chegar ao local pelo horário, 
pois era uma sexta-feira, 16h31, 
pico de trânsito na cidade de 
São Paulo. O incêndio, supos-
tamente iniciado pelo supera-
quecimento de um equipamento 
elétrico, se alastrou por três pa-
vimentos dos quatro do edifício, 
atingindo uma área de 3200m2, 
e foi combatido com 350m³ de 
água. O tempo de controle do 
incêndio foi de seis horas, po-

rém, os bombeiros permanece-
ram no local por 20 horas para 
dar a ocorrência como encer-
rada. Uma equipe de 165 bom-
beiros foi a responsável pela 
operação, auxiliada por outros 
órgãos envolvidos no incêndio, 
como a Polícia Militar do Esta-
do de São Paulo, a Guarda Civil 
Metropolitana, a Companhia de 
Engenharia de Tráfego, a De-

fesa Civil municipal e estadual, 
a Polícia Técnico Científica e o 
Instituto de Pesquisas Tecnoló-
gicas. “Felizmente, o museu tem 
um acervo digital extenso e todo 
com backup, então a perda do 
acervo não foi tão danificada. 
Entretanto, equipamentos de 
projeção, alto faltantes e tudo 
que havia de madeira no prédio 
foi perdido, além de um bombei-

ro ter perdido sua vida”, concluiu 
o Cel. Armani.

O tema de proteção de pa-
trimônio histórico foi encerrado 
por Rosária Ono, arquiteta e 
professora titular da Faculda-
de de Arquitetura e Urbanismo 
(FAU) da Universidade de São 
Paulo (USP). Para Ono, várias 
equipes devem trabalhar juntas 
no planejamento dos sistemas 
de segurança de patrimônios 
históricos, além dos arquitetos. 
A colaboração de museólogos, 
museógrafos, curadores de ex-
posição, programadores visu-
ais, conservadores de acervos, 
responsáveis pela expografia, 
e especialistas de climatiza-
ção, segurança e iluminação é 
fundamental na identificação 
das vulnerabilidades internas e 
externas da edificação, no ní-
vel de segurança necessário e 
seu custo, e na necessidade de 
complementação dos sistemas 
ativos e passivos.

Colaboração de equipes é chave para a proteção 



EMPRESAS ASSOCIADAS:
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MS CONSULT
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NEW SAFETY
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QUALIENG
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SKK ENGENHARIA
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SORENGE
SUGAN
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VIKING

EXPEDIENTE
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Contribuições Associativas 
de 2017 terão reajuste de 9%

Durante a última reunião de associados, 
ocorrida em 8 de novembro, foi proposto o pla-
no de reajuste das contribuições associativas 
mensais para o exercício de 2017. Os novos 
valores foram calculados com base nos índices 
IPCA, IGP-M e INPC, sendo o reajuste médio 
de 9%. Assim, os valores vigentes a partir de 
Janeiro de 2017 serão:

• 08 de março de 2017 (Assembleia Geral Ordinária – resultados 2016) 

• 03 de maio de 2017

• 05 de julho de 2017 

• 13 de setembro de 2017 

• 08 de novembro de 2017 (Assembleia Geral Extraordinária – 
Eleição de Diretoria e Conselho Deliberativo biênio 2018/2019) 

• 13 de dezembro de 2017 – Almoço de Final de Ano 

As reuniões do Comitê Técnico serão divulgadas oportunamente pelo Coordenador Felipe Melo

Calendário de Reuniões de 
Associados e Assembleias para 2017

• Estudantes - R$ 11,00

• Projetistas, Consultores e Profissionais 
Liberais - R$ 230,00

• Instaladores - R$ 450,00

• Fabricantes, Distribuidores, 
Seguradoras e Certificadoras - R$ 600,00

Já está definida a agenda de reuniões de associados e assembleias para o ano de 2017, que segue:

 VER PARA CRER - Uma iniciativa da 
ABSpk para conscientizar a sociedade sobre como os 
sprinklers podem, efetivamente, proteger não só o patri-
mônio como também salvar vidas durante um princípio de 
incêndio são os eventos Side-by-Side, muito eficazes na sua 
proposta. Foi o que apontou Claudio Ramalho, Diretor 
Técnico da Gamafire Soluções Contra Incêndios, 
durante o Congresso. O ensaio Side-by-Side 
Burn consiste na simulação simultânea de 
incêndio em dois ambientes idênticos e dis-
postos lado a lado, sendo um protegido por 
sprinklers e o outro sem proteção, visando a 
comparar os efeitos resultantes do incêndio em 

cada ambiente. “Para ganhar força, um incêndio não precisa 
mais de quatro minutos. Mesmo que o Corpo de Bombeiros 
chegue rápido, digamos em 10 minutos, já não se pode mais 
controlar o fogo. Com sistemas de sprinklers certificados, a 
eficácia de se extinguir o fogo é de 95% e eles atrasam a 

propagação do fogo em 15 a 20 minutos, tempo suficien-
te para a chegada dos bombeiros combaterem o 

incêndio. O ensaio serve para auxiliar a disse-
minação do uso de sprinklers e conscienti-
zar a sociedade sobre a importância de usar 
equipamentos certificados que realmente 

previnam uma tragédia”, afirma Ramalho.
   Claudio Ramalho


