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ABSpk apoia Governo na 
instituição de Novo Código

O ano começa com boas notícias. Des-
pois de dois anos de espera, o Governador 
Geraldo Alckmin fez publicar no Diário Ofi-
cial a Consulta Pública sobre a Lei Comple-
mentar no. 1.257, de 6 de janeiro de 2015, 
que institui o Código Estadual de Proteção 
Contra Incêndios e Emergências no Estado 
de São Paulo. 

Realizada entre janeiro e o início de feve-
reiro, ela deve trazer evoluções e fazer com 
que ocorra a aprovação do decreto paulista 
nos próximos meses. E esta notícia será rele-
vante não apenas para o Estado de São Pau-
lo, mas trará impacto às demais unidades da 
federação que baseiam suas legislações 
neste modelo, além de impulsionar a gera-
ção de negócios para o setor em todo o País. 

Outro indicador que nos motiva a crer em 
um ano mais próspero vem de nossos as-
sociados. Recebemos relatos de um ligeiro 
progresso no número de consultas com algu-
mas filiadas da área de projetos, mesmo num 
período atípico como os últimos dois meses. 

A Associação Brasileira de Sprinklers 
(ABSpk) manifestou formalmente, por meio 
de minuta, seu apoio ao Governo do Esta-
do de São Paulo na Consulta Pública que 
trata da Lei Complementar no. 1.257, de 
6 de janeiro de 2015, que institui o Código 
Estadual de Proteção Contra Incêndios e 
Emergências.

A entidade sente-se responsável por 
alertar e orientar a população quanto à ne-
cessidade de um decreto que contemple a 
exigência de dispositivos de segurança e 
prevenção certificados de forma compulsó-
ria, e não opcional, para que não se tenha a 
ideia de uma falsa sensação de segurança, 
com dispositivos que podem não funcionar 
quando necessário. Por isso, exigir a fabri-
cação, importação e instalação apenas de 
dispositivos 100% certificados é a única for-
ma para garantir que, quando solicitados, 
os componentes do sistema de combate a 
incêndio funcionem e cumpram a sua fun-
ção. Só assim a população deixará de estar 
exposta a perdas materiais e humanas.

Palavra do 
Presidente
Associação Brasileira 
de Sprinklers - ABSpk

JOÃO CARLOS 
WOLLENTARSKI JÚNIOR
Presidente

Entidade contribui com Governo de São Paulo na criação de Decreto

   Cresce expectativa por código com mais autonomia ao Corpo de Bombeiros paulista

Somado ao volume de novas filiações 
à entidade, reforça nossa crença em 
uma reação de negócios que traga 
resultados superiores frente a 2016

O cenário do mercado brasileiro é muito 
preocupante, por isso o empenho da ABSpk 
em posicionar-se na Consulta Pública. O 
País cresceu muito na importação de com-
ponentes de sistemas de prevenção e de se-
gurança sem certificação, de qualidade duvi-
dosa ou falsificados. Especificamente quanto 
a sprinklers, em 2013, foram importadas 1,5 
milhão de unidades e 45% desse volume 
eram não certificados. Em 2016, chuveiros 
automáticos sem certificação representaram 
75% do volume total importado.

O decreto, que deve entrar em vigor 
ainda no primeiro semestre de 2017, esta-
belece também que o Corpo de Bombeiros 
possa atuar com o “poder de polícia”. Assim, 
os bombeiros poderão vistoriar locais sem 
que o proprietário solicite. Caso não este-
ja de acordo com as normas de prevenção 
contra incêndios ou haja algum problema 
estrutural que comprometa a segurança, o 
dono do imóvel pode ser advertido, multado 
e ter o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros) cassado.

Depois da exitosa realização do 2º. Con-
gresso Brasileiro de Sprinklers, retomamos 
a agenda de capacitações, com um primei-
ro curso realizado no mês de janeiro, cuja 
avaliação foi de 96,6% de ótimo/bom pelos 
participantes. E estamos em vias de dar iní-
cio a mais um circuito de Side by Side Burn, 
dentro do nosso objetivo de conscientização 
para a prevenção, desta vez no Rio de Ja-
neiro, Bahia e Rio Grande do Sul.

A todos deixamos nossa mensagem de 
otimismo, acompanhada dos votos de muito 
fôlego e oportunidades.

Próspero 2017! 
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Giro ABSpk

ABSpk celebra ações realizadas em 2016
A ABSpk recebeu repre-

sentantes de 33 empresas 
filiadas em seu almoço de 
confraternização, realizado 
no dia 14 de dezembro de 
2016, no restaurante Bran-
che do Hotel Golden Tulip 
Belas Artes, em São Paulo. 

O Corpo Diretivo da ABSpk 
representado por Felipe Melo, 

vice-presidente Financeiro e 
coordenador do Comitê Téc-
nico, e José Paiva, gerente 
Executivo - aproveitou a oca-
sião para destacar os feitos 
realizados ao longo do ano, 
como o 2º Congresso Brasi-
leiro de Sprinklers, que reuniu 
mais de 200 congressistas 
no Rio de Janeiro, em outu-

bro; o apoio da entidade em 
diversos eventos de merca-
do, promovendo a importân-
cia, o valor e a confiabilidade 
dos sistemas de sprinklers; a 
capacitação de cerca de 110 
profissionais em cursos técni-
cos em 2016; e a realização 
do Side by Side Burn, após 
um ano de projeto.

   Turma exercita cálculo hidráulico 

   Momentos do encontro para confraternização entre associados

ABSpk presente  
na conferência 
anual da NFSA 

O Presidente da ABSpk João 
Carlos Wollentarski Jr., visitará 
a conferência e exposição anu-
al da National Fire Sprinker As-
sociation (NFSA) - 2017 Annual 
Seminar and North American 
Fire Sprinkler Expo -, um dos 
principais eventos dedicados 
aos setores de segu rança, edifi-
cações e proteção con tra incên-
dios, que ocorrerá entre os dias 
03 e 06 de maio, em Las Vegas, 
Nevada, EUA. A agenda inclui 
apresentações de especialistas 
e mostra de produtos, serviços e 
tecnologias, além de rodadas de 
negócios e networking.

O objetivo da ABSpk é 
estrei tar relações e fortalecer 
parcerias, além de conhecer 
ten dências sobre e identificar 
oportunidades para a cadeia 
produtiva do Brasil no exterior, 
tanto em negócios como para o 
aprimoramento e troca de expe-
riências e conhecimento. 

Teoria e prática 
foram chave para 
sucesso do curso

O dia 31 de janeiro de 2017 foi 
marcado pela capacitação de 50 
profissionais no curso de Cálculo 
Hidráulico Assistido por Compu-
tador para Sistemas de Sprinkler 
Padrão NFPA 13/NBR 10897, pro-
movido pela ABSpk e ministrado 
pelos especialistas João Carlos 
Wollentarski Junior e Aline Rizzat-
te, da Ipê Consultoria, e Ricardo 
Shirakawa, da Tecfire.

O curso teve duração de oito 
horas e foi dividido em quatro 
etapas. Nestas, os participantes 
realizaram cálculos computadori-
zados por meio do software SHC 
(Simple Hydraulic Calculator), da 
Igneus Corp., além de conhecer 
o conceito e os recursos da ferra-
menta. Quem não possuía o pro-
grama instalado no computador, 
utilizou uma licença temporária 
cedida pela Igneus. Ao final do 
treinamento, os participantes fo-
ram contemplados com o sorteio 
de uma licença do software.

MARÇO
08 - Assembleia Geral Ordinária ABSpk – Aprovação de contas exercício 2016 – Inst. Engª.
14 a 16 - NFPA Mexico Fire Expo - Citibanamex Center, Mexico City, Mexico
22 - Reunião da Frente Parlamentar Mista de Segurança Contra Incêndio / Brasília - DF

ABRIL
05 - Reunião do Comitê Técnico - ABSpk
06 - Side-by-Side Burn Salvador - BA  (a confirmar)
18 a 20 - ISC Brasil 2017 / Expo Center Norte / São Paulo – SP

MAIO
03 - Reunião de Associados / ABSpk
03 a 06 - 2017 Annual Seminar and North American Fire Sprinklers Expo / Las Vegas, Nevada USA
10 – Side-by-Side / Rio de Janeiro – RJ (a confirmar)
31 - Reunião do Comitê Técnico – ABSpk
31 – Reunião da Frente Parlamentar Mista de Segurança Contra Incêndio / Brasília - DF

JUNHO
4 a 7 - NFPA Conference & Expo / Boston Convention and Exhibition Center / Boston - USA
21 a 24 - II WINDEC – Workshop em Segurança Contra Incêndio no Desempenho das Edificações / 
São Leopoldo – RS
20 - Side-by-Side  / Porto Alegre – RS (a confirmar)

JULHO
05 - Reunião de Associados / ABSpk
19 a 21 - BRASEG/ Expo Minas / Belo Horizonte – MG

AGOSTO
02 - Reunião do Comitê Técnico – ABSpk
16 a 18 - Expo Emergência / Expo Center Norte / São Paulo – SP
30 - Reunião da Frente Parlamentar Mista de Segurança Contra Incêndio / Brasília - DF

SETEMBRO
13 - Reunião de Associados / ABSpk
13 e 14 - AMRACI Fire Protection International Forum / WTC Ciudad de Mexixo / Mexico

OUTUBRO
04 - Reunião do Comitê Técnico – ABSpk
03 a 05 - 9ª Tubotech – São Paulo Expo/SP

NOVEMBRO
11 - Assembleia Geral Extraordinária / Eleição de Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo biênio 
2018/2019 / ABSpk
22 - Reunião da Frente Parlamentar Mista de Segurança Contra Incêndio / Brasília - DF

DEZEMBRO
13 - Confraternização ABSpk

CALENDÁRIO ANUAL DE EVENTOS ABSPK
Participe das atividades promovidas ou apoiadas pela ABSpk. Traga suas 
contribuições aos debates dos temas mais relevantes para o mercado de 

sprinklers. Confira abaixo nosso calendário anual e agende-se!
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   Compartilhamento de experiências e conhecimento é a chave para desenvolvimento do setor

Side By Side Burn do Nordeste ao Sul
Ainda para o primeiro semes-

tre desse ano, estão previstos 
três ensaios Side-by-Side Burn, 
programados para as cidades 
de Salvador (BA), Rio de Janeiro 
(RJ) e São Leopoldo (RS), res-
pectivamente, em 06 de abril, 10 
de maio e 20 de junho. 

O projeto Side-by-Side Burn 

consiste na simulação simultânea 
de incêndio em dois ambientes 
idênticos e dispostos lado a lado, 
sendo um protegido por sprinklers 
e o outro sem proteção, visando 
à comparação dos efeitos resul-
tantes do incêndio em cada am-
biente. O objetivo dos eventos é 
ajudar na disseminação do uso de 

sprinklers e conscientizar a socie-
dade sobre a importância de usar 
equipamentos certificados que re-
almente previnam uma tragédia. 

A iniciativa segue com o apoio 
das empresas Gamafire e Produc-
to  e, institucionalmente, do Corpo 
de Bombeiros da Bahia e da Unisi-
nos, no Rio Grande do Sul.

Candidate-se à participação no CT
O Comitê Técnico da ABS-

pk está recebendo propostas 
de temas para formação de 
novos grupos de trabalho que 
visem a troca de conhecimento 
e experiências sobre assuntos 
relacionados a sprinklers. Os 
trabalhos resultantes serão pu-

blicados para os associados da 
entidade por meio da newslet-
ter, e também sugeridos à im-
prensa sob a forma de artigos 
de opinião.

Para propor temas e partici-
par do Comitê Técnico, é pre-
ciso que o profissional esteja 

ligado à empresa associada e 
participe do desenvolvimento 
de projeto relacionado à pro-
posta sugerida, concordando 
em compartilhar a experiência 
com o grupo de trabalho. É im-
portante ressaltar que os proje-
tos desenvolvidos dão reconhe-

cimento tanto ao profissional 
quanto às empresas que cede-
rem seus projetos para estudos 
de caso.

A ABSpk receberá as pro-
postas até o dia 24 de março 
de 2017, por meio do e-mail  
secretaria@abspk.org.br.

VISITE NOSSO CANAL NO YOUTUBE E CONFIRA 
COMO OS PROJETOS SIDE-BY-SIDE BURN 

PROMOVIDOS PELA ABSPK SÃO REALIZADOS.

www.youtube.com/channel/UCUTF8tb6lX35klKeI3kPQIw



EMPRESAS ASSOCIADAS:
ABNT CERTIFICADORA
ALVENIUS
ARGUS
AXA MATRIX 
BAKEN ENGENHARIA
BLEVE 
BOMBAS GRUNDFOS 
CLESSE
DANGER
DECAN 3
DETECTA SDCI
DINAMICA
DITEC 
ECO SAFETY 
EDMAT
EMERSON BARANOSKI
ENGEFIRE 
ENGEPLOT 
FEUERTEC 
FM APPROVALS 
FM GLOBAL
FTR PROJETOS 
GAMAFIRE 
GERMEK 
GIROTTO 404
GLOBE FIRE 
HARTBAU 
ICS ENGENHARIA
IFSA
IPÊ CONSULTORIA
KIT PROJETOS
KSB BOMBAS 
KSF ENGENHARIA
LUBRIZOL 
MA2 PROJETO
MINIMAX 
MS CONSULT 
MSA ENGENHARIA 
NEW SAFETY 
OMEGA PROJETOS 
OMINI 
ON ENGENHARIA
PANZERI
PELACANI 
POTENZA
PRODUCTO 
PROTECIN 
PROTECTO-TEC 
REFERENCIAL MI
RELIABLE 
RUHRPUMPEN
SECUR
SENIOR 
SERIFE ENGENHARIA
SKK 
SKOP 
SORENGE 
SPHE
SUGAN 
TBJ
TECFIRE
TECNO FIRE 
TEMON 
TIAGO CARDOSO
TUPY 
TYCO FIRE 
UL 
VICTAULIC 
VIKING 
XINGU ENGENHARIA

EXPEDIENTE
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Filiações

Opinião

O ano começou a todo vapor para a 
ABSpk. Além da intensa programação de 
atividades já em andamento, a entidade 
atingiu a marca de 70 associados.

“Este número é mais um indicador 
a sinalizar que este exercício será mais 
positivo para a retomada e o desenvolvi-
mento de parcerias e negócios”, comenta 
o presidente da ABSpk, João Carlos  Wol-

lentarski Júnior. “É também gratificante 
receber novas empresas porque amplia 
nossa representatividade frente às esfe-
ras governamentais, parceiros e diante do 
próprio mercado para atuarmos nos temas 
que são essenciais para o crescimento da 
cadeia de segurança e prevenção com uso 
de chuveiros automáticos, como a certifi-
cação”, ressalta. 

ABSpk atinge marca de 70 filiados

Num passado não muito distante, no 
Brasil existia a ideia de que a tecnologia 
de chuveiros automáticos era difícil, cara e 
complicada, e que deveria ser deixada nas 
mãos de poucos especialistas que enten-
diam do assunto e que não faziam questão 
de eliminar esta aura de mistério. Atual-
mente, o uso de chuveiros automáticos au-
mentou de modo substancial no país, mas 
a falta de bibliografias em português e a 
falta de profissionais preparados trouxeram 
consigo um problema crucial: projetos e ins-
talações, muitas vezes, feitos sem atender 
aos requisitos mínimos das normas. Apesar 
de extremamente confiável, a tecnologia de 
chuveiros automáticos depende do cumpri-
mento estrito dos requisitos mínimos, mas 
é comum nos depararmos no campo com 
sistemas subdimensionados, dimensiona-
dos de forma equivocada e instalações mal 
executadas que comprometem o funciona-
mento efetivo do sprinkler.

Diante dos fatos, a equipe de engenhei-
ras e sócias Aline Andrade, Mariele Ribeiro, 
Thaís Sousa e Thaisa Leão se empenha-

ram durante anos num estudo aprofundado 
sobre proteção por sprinklers com base na 
NBR 10897 - Proteção Contra Incêndio por 
Chuveiros Automáticos - e NFPA 13 – 13 
Standard for the Installation of Sprinkler 
Systems- e tendo em vista o concurso pro-
movido pelo ISB (Instituto Sprinkler Brasil), 
a equipe decidiu criar uma bibliografia sim-
ples e didática para a aplicação da tecnolo-
gia com base nestas normas.

Um dos principais objetivos desta biblio-
grafia foi impulsionar a produção de conhe-
cimento sobre sprinklers no Brasil e familiari-
zar os profissionais do ramo sobre sprinklers 
em edificações em geral e armazenagem, 
definindo os critérios corretos de projeto, di-
mensionamento e instalação de sistema de 
sprinkler. Dado o vasto leque de assuntos 
que envolvem esta temática, foram focados 
apenas os pontos relevantes e que se con-
sideram fundamentais para a eficiência do 
sistema de sprinkler, tendo como principal 
referência a norma americana NFPA 13.

* Confirma a íntegra do trabalho na Edi-
ção 01/2017 da Revista Emergência

Trabalho premiado ressalta a forma de desenvolvimento*


