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LEVANTAMENTO DE DADOS 

Avaliações técnicas em campo dos sistemas instalados, realizadas 

pelo Laboratório de Segurança ao Fogo e a Explosões (LSFEx) do IPT 

ao longo dos últimos anos,  proporcionaram uma coleta de 

informações e levantamento de problemas sobre diversos sistemas 

de proteção contra incêndio (sprinklers, hidrantes, extintores) 

avaliados.  

Na certificação de produtos, dentro do âmbito do SBAC INMETRO 

(Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade) o IPT atua como 

Laboratório de Ensaio, partícipe da RBLE/INMETRO. 

 

 



LEVANTAMENTO DE DADOS 

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 operação/funcionamento, segundo as 
normas e regulamentos aplicáveis, verificando o desempenho do 
sistema; 

 

- Realizar ensaios dos componentes dos sistemas segundo normas 
aplicáveis, quando possivel. 

 



 
Qualidade dos sistemas de segurança contra incêndio: Grau no qual um conjunto de 

características funcionais e inerentes satisfaz as necessidades de confiabilidade, 

efetividade e disponibilidade 

 

 

Confiabilidade: capacidade de cumprir a função para a qual foi designado. 

 

 

Efetividade: capacidade de atuar de forma condizente com as condições existentes 

no meio. 

 

 

Disponibilidade: capacidade de manter-se operacional de forma ininterrupta. 

QUALIDADE E DESEMPENHO EM 
SISTEMAS DE SPRINKLERS - PREMISSAS 



1. O projeto está em conformidade com as normas brasileiras e regulamentações 

aplicáveis e é compatível com os riscos que afetam a edificação/ ocupação? 

 

2. Os componentes utilizados nas instalações estão em conformidade com estas 

normas? 

 

3. O que foi instalado atende ao projeto e a regras de boas práticas de instalação, 

considerando recomendações dos fabricantes de componentes dos sistemas? 

 

4. A documentação entregue ao usuário permite a operação e manutenção adequada do 

sistema instalado? 

 

5. Foi realizado o treinamento dos usuários dos sistemas para garantir a sua correta 

operação? 

 

6. O sistema, antes da entrega formal, foi submetido aos ensaios de aceitação/ 

comissionamento seguido de um período de operação assistida? 

 

7. O que foi instalado está sendo mantido em plenas condições operacionais e 

compatível com as transformações promovidas nas edificações? 

QUESTÕES ASSOCIADAS À QUALIDADE E AO 

DESEMPENHO DOS SISTEMAS DE SPRINKLERS 



I. Caracterização do sistema 

• Resumo de como é composto o sistema, a partir do 
memorial descritivo técnico do sistema instalado fornecido 
no projeto executivo. 

II. Aspectos relacionados ao projeto  

• Especificação de componentes do sistema 

• Memória de cálculo e parâmetros de funcionamento do 
sistema 

• Plantas e detalhes construtivos 

• Especificações sobre os ensaios de aceitação do sistema 

TÓPICOS ADOTADOS NAS AVALIAÇÕES DE 
SISTEMAS DE SPRINKLERS EM OPERAÇÃO 



III. Aspectos relacionados à instalação e comissionamento  

• Rede de distribuição hidráulica  

• Chuveiros automáticos 

• Bombas e ambiente da casa de bombas 

• Reservatório e reserva técnica de incêndio  

• Comandos Setoriais (CS) e Válvulas de Governo e Alarme 
(VGA) 

• Alarmes (Sonoros e Ópticos) 

• Verificação da realização dos ensaios de aceitação do 
sistema 
 

 

TÓPICOS ADOTADOS NAS AVALIAÇÕES DE 
SISTEMAS DE SPRINKLERS EM OPERAÇÃO 



IV. Aspectos relacionados ao uso, operação e 
manutenção 

• Ensaios operacionais do sistema 

• Documentação para operação e conservação do sistema 

• Chuveiros automáticos sobressalentes 

• Verificação dos parâmetros de funcionamento durante os 
ensaios operacionais 

• Documentação fotográfica  

 

 

TÓPICOS ADOTADOS NAS AVALIAÇÕES DE 
SISTEMAS DE SPRINKLERS EM OPERAÇÃO 



• Quantidade de sistemas avaliados: 9  

• Natureza dos edifícios: 2 escritórios e 7 locais de reunião de 
público 

• Todos os edifícios possuem equipe dedicada para manutenção 
das instalações prediais. 

• Período de avaliação: mar/2015 a ago/2016 

• Sistemas dimensionados segundo a ABNT NBR 10897, sendo 7 
na versão 1990 e 2 na versão de 2008. 

• Todas edificações regularizadas junto ao Corpo de Bombeiros. 

• Edificações classificadas como Risco Leve e em garagens como 
Risco Ordinário. 

 

 

 

 

 
 

AVALIAÇÕES REALIZADAS EM SISTEMAS DE 
SPRINKLERS EM OPERAÇÃO 



I. Caracterização do sistema 

 

Dos 9 sistemas avaliados, 3 apresentavam memorial descritivo 
insuficiente, apresentando dados inconsistentes ou não 
apresentando dados do sistema como um todo, descrevendo a 
solução técnica adotada.  

Por exemplo: não indicar a orientação de instalação do 
sprinkler, não apresentar quais são as áreas protegidas pelo 
sistema e suas premissas de cálculo, não apresentar claramente 
a temperatura de operação por ambiente.  

RESULTADOS OBTIDOS NAS AVALIAÇÕES 
PRINCIPAIS NÃO CONFORMIDADES 



II. Aspectos relacionados ao projeto (nos 9 sistemas) 
- Divergências entre projeto executivo e memorial descritivo, quanto a 

temperatura de operação, orientação de instalação, fator K, diâmetro 
dos sprinklers; 

- Ausência de especificação detalhada dos componentes, tais como: VGA, 
sprinklers, válvulas de bloqueio, válvulas de retenção, bombas de 
incêndio; 

- Memória de cálculo e/ou projeto não contém parâmetros de ajuste para 
funcionamento do sistema de bombeamento; 

- Ausência de detalhes construtivos das montagens, tais como: comando 
setorial, arranjo hidráulico da casa de bombas.  

- Não apresenta a necessidade de realização dos ensaios de aceitação no 
projeto do sistema 

 

RESULTADOS OBTIDOS NAS AVALIAÇÕES 
PRINCIPAIS NÃO CONFORMIDADES 



III. Aspectos relacionados à instalação e comissionamento  
• Não tem comprovação documentada do entrega do sistema instalado em 

conformidade com a norma NBR 10897: 9 

• Tomada de recalque sem válvula de retenção na calçada da edificação: 9 

• Ausência de projeto as built: 8 

• Ajuste do sistema de bombeamento incompatível com o projeto: 7 

• Vazamentos nos dispositivos de manobra e nas montagens dos comandos 
setoriais: 7 

• Orientação de instalação divergente do estabelecido em projeto:  5 

• Temperaturas de operação divergente do estabelecido em projeto : 4 

• Gongos hidráulicos não operacionais: 4 

• Sistema não se comunica com a central de alarme:  4  

• Sprinklers com descarga obstruída: 4 

 

 

 

 

RESULTADOS OBTIDOS NAS AVALIAÇÕES 
PRINCIPAIS NÃO CONFORMIDADES 



III. Aspectos relacionados à instalação e comissionamento  
• Suportes inadequados e/ou incompatíveis com a norma NBR 10897: 3 

• Montagem inadequada do dreno para testes operacionais:  3 

• Tomada de recalque sem válvula de bloqueio e/ou sem conexão de engate 
rápido : 2 

• Tipo de resposta do chuveiro diferente da estabelecida em projeto : 3 

• Diâmetro do sprinkler inferior ao estabelecido no projeto:  1 

• Bomba principal não compatível com o projeto: 1 

• Cálculo da reserva técnica incompatível com o grau de risco encontrado, não 
levando em conta a demanda hidráulica para o risco ordinário existente na 
edificação: 1 

• Reserva técnica compatível com o especificado em projeto, entretanto sistema 
abastecido com água de reúso não sendo observada no projeto e na execução 
nenhuma recomendação quanto a potabilidade da água: 1 

 

 

 

ESCOPO DAS AVALIAÇÕES NOS SISTEMAS 
DE SPRINKLERS EM OPERAÇÃO 



IV. Aspectos relacionados ao uso, operação e manutenção 
• Não foram evidenciados procedimentos ou rotinas periódicas de manutenção 

do sistema de chuveiros automáticos nos documentos fornecidos pela 
Unidade: 9 

• Não foram encontradas evidências, nos locais de instalação dos manômetros e 
bombas de incêndio, da execução de ensaios operacionais e de ações de 
manutenção e conservação do sistema: 9 

• Não foram encontrados, entre a documentação fornecida, documentos de 
apoio à conservação e manutenção do sistema, como por exemplo: manual de 
uso, operação e conservação do sistema instalado e fichas técnicas dos 
componentes empregados nas instalações para uma eventual reposição em 
caso de falhas: 9 

• Problemas de ajustes sequenciados dos pressostatos das bombas jockey e 
principal:  7 

 

RESULTADOS OBTIDOS NAS AVALIAÇÕES 
PRINCIPAIS NÃO CONFORMIDADES 



Entre as questões apontadas e dos resultados obtidos nos 9 sistemas 

avaliados, é crucial comprovar o desempenho dos sistemas por meio da 

ACEITAÇÃO DO SISTEMA 

A realização de tal ação pode evidenciar sete situações: 
• Falhas no cumprimento das normas 

• Falhas no cumprimento das regulamentações  

• Falhas de projeto 

• Falhas de componentes 

• Falhas de execução  das instalações 

• Documentação insuficiente ou inadequada 

• Necessidade de adoção de ações corretivas  

 

CASO NÃO OCORRA A ACEITAÇÃO   SISTEMAS ENTREGUES SEM 

QUALIDADE  PODEM APRESENTAR PROBLEMAS NO SEU DESEMPENHO EM 

UMA SITUAÇÃO DE INCÊNDIO  

O INCÊNDIO NÃO PROMOVE UMA SEGUNDA CHANCE!!!!! 

A HORA DA VERDADE... 



 

A ACEITAÇÃO DO SISTEMA DE SPRINKLER PODE 

VERIFICAR E EVIDENCIAR SITUAÇÕES COMO AS 

EXEMPLIFICADAS A SEGUIR, EM UM SISTEMA 

INSTALADO... 

 

TAIS SITUAÇÕES, QUE SERIAM EVIDENCIADAS NA 

ACEITAÇÃO, PODEM DETERMINAR FALHAS NO 

MOMENTO EM QUE O SISTEMA TIVER QUE ATUAR...... 

 

EM UMA SITUAÇÃO DE INCÊNDIO ! 
 



Avaliação de sistema instalado em 

edificação com menos de um ano de 

operação 
 

Periodo de realização: agosto/2016 

 

Local de reunião de público 

 

Localizada na Grande São Paulo 
 



VISTA EM PLANTA – INTERIOR DA CASA DE BOMBAS 

 

Falhas associadas ao projeto 



VISTA EM PLANTA – INTERLIGAÇÃO DAS BOMBAS COM O RESERVATÓRIO 

 

Falhas associadas ao projeto 



Falhas associadas ao projeto 

DETALHE VISTA 1 – VGA’s DO SISTEMA DE SPRINKLERS 

PERGUNTA: ONDE A ÁGUA PROVENIENTE DAS TUBULAÇÕES DOS DRENO 
DE ENSAIO DAS VGA’s  É DESCARREGADA ? 



RESPOSTA: AONDE FOR POSSÍVEL, SE NÃO ESTÁ NO PROJETO.... 

Falhas associadas ao projeto 



Falhas associadas a componentes 

Produtos de corrosão no obturador do sprinkler  

Produto sem conformidade avaliada (não certificado) 

 



Falhas associadas a projeto e 

componentes 

DETALHE – MEDIDOR DE VAZÃO INSTALADO 

PERGUNTA: O PROJETO CONSIDERAVA A INSTALAÇÃO  

DO MEDIDOR DE VAZÃO ? NESTE CASO, NÃO. 



Falhas associadas à  

execução da instalação 

Vazamento entre flanges na operação da bomba principal 

em ensaio operacional de uma VGA 

 



Sprinkler pendente instalado como em pé (upright) 

Falhas associadas à  

execução da instalação 



Sprinkler pendente instalado como em pé (upright)  

Tubulação com vazamentos após colocação do sistema em serviço  

Falhas associadas à  

execução da instalação 



Falhas associadas à  

execução da instalação 

Dique de contenção para o reservatório da bomba diesel 

perfurado para passagem de mangueira 



Vazamento no gongo hidráulico e na câmara de retardo de duas  

VGA’s distintas, durante o ensaio operacional do sistema após o 

acionamento da bomba elétrica principal 

Falhas associadas à  

execução da instalação 



Falhas associadas à falta de  

ações de conservação e manutenção 

Sensor de temperatura do óleo do motor da bomba diesel 
desconectado e não operacional com o painel 



Falhas associadas à falta de  

ações de conservação e manutenção 

Sprinkler sidewall com defletor 
danificado 



Tomada de recalque para o Corpo de bombeiros do sistema de 

sprinklers, com uma saída sem válvula e outra sem união para 

engate rápido com o Corpo de Bombeiros 

Falhas associadas à falta de  

ações de conservação e manutenção 



Falhas associadas à falta de  

ações de conservação e manutenção 

Comando setorial com a válvula fechada e sensor de 
abertura de válvula desabilitado 



 

 

 

 

 

 

 
 

RESUMO DA AVALIAÇÃO 

Os resultados obtidos nas vistorias e nas avaliações realizadas no local da 

instalação apontam para a necessidade de uma revisão detalhada do 

sistema de chuveiros automáticos existente, considerando, no mínimo: 

 

• Substituição de todos os sprinklers instalados no sistema que têm classe de 

resposta incompatível com o projeto e que não apresentam conformidade 

comprovada com a normalização aplicável e que, ainda, apresentam 

problemas evidentes, constados na vistoria e apontados no presente relatório; 

 

• Investigação de obstruções e estudo sobre a condição atual da rede hidráulica 

do sistema de chuveiros automáticos quanto à corrosão interna/externa. Foi 

evidenciado nas inspeções de campo que existem pontos de corrosão nos 

chuveiros automáticos instalados e no interior da tubulação.  

 

• Revisão de projeto considerando uma atualização do projeto hidráulico e do 

memorial de cálculo do sistema segundo a norma ABNT NBR 10897:2014, de 

forma a definir os parâmetros de funcionamento do sistema; 



 

 

 

 

 

 

 
 

RESUMO DA AVALIAÇÃO 
(continuação) 

• Revisão da montagem em toda a rede de distribuição hidráulica do sistema de 

proteção por chuveiros automáticos, considerando uma verificação detalhada de 

todos os aspectos estabelecidos em projeto, com o propósito de identificar 

inconsistências e desvios do projeto versus instalação, bem como o estado das 

uniões entre tubos e conexões existentes; 

 

• Realização dos ensaios de aceitação do sistema de chuveiros automáticos, 

considerando um novo ensaio hidrostático da tubulação existente, em 

consonância com os requisitos e critérios estabelecidos pela NBR 10897:2014; 

 

• Realização de ensaios operacionais nas chaves de seccionamento e ensaios 

operacionais do sistema de bombeamento, em consonância com os requisitos e 

critérios estabelecidos pela NBR 10897:2014. 

 

RESUMINDO: VALEU A PENA NÃO REALIZAR A ACEITAÇÃO DO 

SISTEMA, DESCUMPRINDO OS REQUISITOS NORMATIVOS ORA 

ESTABELECIDOS ? 



• Versão 1990: Está contido no texto da norma a aceitação e 
comissionamento, como requisito normativo, incluindo 
formulários específicos; 

• Versão 2008: Está contido no texto da norma a aceitação e 
comissionamento, mas o formulário de registros dos ensaios 
encontrava-se como requisito informativo; 

• Versão 2014: Houve atualização em uma série de aspectos e 
requisitos, mas no formulário de registros para a aceitação não 
havia sido considerada a modificação; 

• Versão 2016/2017 (fase final de revisão): Aprimoramento dos 
requisitos para aceitação dos sistemas e revisão do formulário 
de aceitação, e os formulários como requisito normativo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

BREVE HISTÓRICO  
DA NORMA ABNT NBR 10897 



• Decreto Estadual 38.069/1993: Não requer evidências dos proprietários 
comprovando que os sistemas foram entregues em conformidade com a 
norma vigente – relatórios de aceitação do sistema instalado; 

• Decreto Estadual 46.076/2001 (e Instrução Técnica 22): Não requer 
evidências dos proprietários comprovando que os sistemas foram 
entregues em conformidade com a norma vigente – relatórios de aceitação 
do sistema instalado; 

• Decreto Estadual 56.819/2011 (e Instrução Técnica 22): Não requer 
evidências dos proprietários comprovando que os sistemas foram 
entregues em conformidade com a norma vigente – relatórios de aceitação 
do sistema instalado; 

• Novo Decreto Estadual e nova IT-22 (em fase final de revisão): Inclui a 
obrigatoriedade de atender a ABNT NBR 10897 quanto a aceitação do 
sistema, para novas instalações. 

 

BREVE HISTÓRICO DA REGULAMENTAÇÃO 
DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO PAULO 



A ACEITAÇÃO DE SISTEMAS DE SPRINKLERS 
DENTRO DO PROCESSO PRODUTIVO DO 

EDIFÍCIO 

Fonte: Adaptado da ABNT NBR 15575-1 (2013) 



REQUISITOS NA NOVA VERSÃO  
ABNT NBR 10897:2016/2017 

10           Aceitação de sistemas 

 

10.1       Ensaios de aceitação 

 

10.1.1    Condições 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 ensaios com os especificados em projeto, informando se o sistema está 

liberado para o uso e operação. Os modelos dos formulários para realização dos 

registros gerados na aceitação estão dispostos no Anexo C desta norma. 

 



REQUISITOS NA NOVA VERSÃO  
ABNT NBR 10897:2016/2017 

(continuação) 

10.1.1.2 Caso não ocorra o atendimento aos critérios estabelecidos em algum dos 

ensaios, deve-se realizar as correções necessárias na instalação do sistema. Após a 

regularização das ocorrências, deve-se refazer os ensaios até o atendimento dos 

requisitos.  

 

10.1.1.3 É recomendável que o responsável ou representante da edificação 

acompanhe os ensaios de aceitação dos sistemas. 

 

10.1.1.4 Durante modificações em instalações existentes, o responsável técnico 

deve se certificar que os projetos e cálculos hidráulicos existentes tenham sido 

atualizados conforme as modificações e/ou ampliações propostas. 



Itens já presentes na NBR 10897:2008 e mantidos na revisão 2016/2017: 

 

10.1.2    Ensaio hidrostático 

10.1.3    Ensaios operacionais de sistemas 

10.1.3.1 Detectores de fluxo 

10.1.3.2 Dilúvio 

10.1.3.3 Dreno principal 

10.1.3.4 Ensaio operacional 

10.1.3.5 Válvula redutora de pressão 

10.1.3.6 Válvulas de retenção 

10.2       Placa de identificação de sistema dimensionado por cálculo hidráulico 

REQUISITOS NA NOVA VERSÃO  
ABNT NBR 10897:2016/2017 

(continuação) 



REQUISITOS NA NOVA VERSÃO  
ABNT NBR 10897:2016/2017 

(continuação) 

10.3       Documentos a serem fornecidos na aceitação do sistema 

 

10.3.1    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: 

 

10.3.1.1 Relatório contendo os resultados obtidos nos testes descritos nos itens 10.1.2 e 

10.1.3 conforme formulários apresentados 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 ou representante da edificação; 

 

10.3.1.2 ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do responsável técnico pelo projeto 

executivo e projeto legal do sistema de chuveiros automáticos; 

 

10.3.1.3 ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do responsável técnico pela instalação 

do sistema de chuveiros automáticos; 

 



REQUISITOS NA NOVA VERSÃO  
ABNT NBR 10897:2016/2017 

(continuação) 

10.3.1.4 ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do responsável técnico pela execução 

dos ensaios de aceitação do sistema de chuveiros automáticos instalado. 

 

10.3.1.5 Documentação do projeto do sistema conforme construído 

 

10.3.1.6 Manual de uso, operação e manutenção do sistema de chuveiros automáticos 

instalado, considerando as recomendações dispostas no Anexo C desta norma. É 

recomendável que esta documentação seja desenvolvida e apresentada conforme as normas 

ABNT NBR 5674 – Manutenção de Edificações e ABNT NBR 14037 – Diretrizes para 

elaboração de manuais de uso, operação e manutenção das edificações. 

 



EVIDÊNCIAS COLETADAS EM 

PESQUISAS DE CAMPO 

A aceitação dos sistemas prediais hidráulicos de combate à incêndio, no cenário 

brasileiro, é realizada de maneira simplista e expedita e, em muitos casos, 

apenas na forma documental, não contemplando ações consistentes para 

verificação do sistema e sua integração com a edificação.  Isto acontece pelo 

desconhecimento dos usuários das edificações quanto a importância deste evento 

e de como ele deve ser conduzido, pois a regulamentação e normas vigentes não 

apresentam de maneira clara, objetiva e organizada as ações necessárias e 

respectivas responsabilidades de cada integrante neste processo. 

 

 

A implantação de uma sistemática de avaliação dos sistemas ativos de proteção 

contra incêndio, mais especificamente no caso dos chuveiros automáticos, 

subsidiará o desenvolvimento de uma metodologia para avaliação das empresas e 

dos profissionais, uma vez que a abordagem da instalação passa a se feita de uma 

maneira sistêmica.  



A aceitação dos sistemas de sprinklers é questão determinante para garantir a 

qualidade e o desempenho do sistema. Trata-se de ação totalmente diferente de 

inspeção para manutenção e conservação, sendo uma 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 sprinklers deve ser conduzida: 

• pelo projetista (caso não seja o responsável pela instalação); 

• por entidade de terceira parte (distinta 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 consolidadas para entrega aos 

usuários da edificação. 

 

A sua entregue formal aos usuários da edificação devem ser acompanhadas de 

treinamento de operação e uso do sistema instalado, de forma que o usuário possa 

atuar de maneira adequada quando o sistema for requerido em uma situação de 

incêndio. 
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