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Projetos da Frente 
Parlamentar avançam

Sinto-me orgulhoso ao ver que os es-
forços e o trabalho árduo realizado pela 
ABSpk geram resultados.

E é com muita alegria que compar-
tilho com você uma grande conquista. 
Depois de um período fora da agenda, 
o INMETRO retoma o projeto de estudo 
de certificação de sprinklers. Auditores 
da entidade estão, neste momento, de-
dicados à pesquisa, realização de testes 
e visitação de fabricantes para garantir 
que a instalação de chuveiros automá-
ticos certificados seja compulsória nas 
edificações, garantindo maior segurança 
dos patrimônios e vidas humanas.

Também estamos dedicados a outro 
projeto que visa conscientizar usuários 
ligados aos setores de maior consumo 
de sprinklers sobre a importância da utili-
zação de sistemas certificados. 

Certificação, formação profissional e padro-
nização de regulamentos de segurança e de co-
leta de dados sobre ocorrências de incêndios fo-
ram temas discutidos durante a reunião do Con-
selho Consultivo da Frente Parlamentar Mista 
de Segurança Contra Incêndio, que aconteceu 
no último dia 12 de abril, em Brasília. Os quatro 
assuntos, considerados prioritários pelo grupo, 
estão em andamento e apresentam avanço.

Sobre a questão da certificação, embora se 
tenha discutido os números alarmantes de sis-
temas de proteção sem certificação e os riscos 
por eles causados, o grupo apresentará uma 
proposta de atuação na próxima reunião.

No quesito formação profissional, os 
membros do grupo identificaram a necessi-
dade de buscar alianças com instituições aca-
dêmicas. Segundo o pesquisador e Tenente 
Coronel do Corpo de Bombeiros do Distrito 
Federal, George Cajati, órgãos acadêmicos 
como a Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES) e o Con-
selho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPQ) desconsideram formal-
mente o segmento de incêndio como área de 
conhecimento. A ideia, então é a aproximação 
destas entidades.

Padronização de regulamentos de segu-
rança contra incêndio para todo o País foi ou-
tro tópico discutido. O Major Rodrigo Quintino, 
responsável pela área técnica de Bombeiros 
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   Integrantes da Frente Parlamentar reunidos em 12 de abril.

Nosso objetivo é fazer 
parcerias com entidades e, 

juntos, realizar  
eventos durante o  

2º semestre desse ano.

da Secretaria Nacional de Segurança Pública, 
do Ministério da Justiça (SENASP), está coor-
denando um grupo de trabalho para debater 
o assunto. O grupo já teve uma reunião em 
março, ocasião em que iniciou uma minuta do 
que será o regulamento. Segundo Quintino, 
“talvez não seja o caso de apresentá-lo como 
forma de lei, mas sim um trabalho técnico que 
servirá para redefinir as Instruções Normati-
vas dos Bombeiros nos Estados”.

Outro assunto que evoluiu foi a padroniza-
ção na coleta de dados sobre ocorrências de 
incêndio. Atualmente, cada Estado tem uma 
forma de coletar e registrar essas informações. 
Major Quintino, solicitou ao grupo que apresente 
os modelos de coleta e registro de ocorrências 
utilizados em cada Estado. “Estamos em conta-
to com o Sistema Nacional de Informações de 
Segurança Publica (SINESP) para conhecer a 
metodologia que utilizam”, explicou Quintino. 

Finalmente, o Deputado Federal Vicentinho, 
presidente da Frente Parlamentar, identificou a 
necessidade de envolver mais os parlamentares 
com o tema de prevenção contra incêndios. “É 
preciso pensar em projetos que envolvam os 
deputados, realizar audiências públicas e sensi-
bilizá-los para a importância do trabalho preven-
tivo”. Nesse âmbito, uma ideia foi a de propor 
uma audiência pública para avaliar os vetos ao 
projeto de Lei 2020, aprovado pelo Congresso 
Nacional e promulgado pela Presidência.

Estamos programando, ainda para 
esse semestre, a realização do Side-
-by-Side. Temos previstos três even-
tos, que acontecerão em Salvador, Rio 
de Janeiro e Porto Alegre. Estamos tra-
balhando com os Corpos de Bombeiros 
locais e algumas empresas associadas 
que nos estão apoiando para a realiza-
ção dos ensaios. Fique atento ao nos-
so calendário e boa leitura!
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Giro ABSpk

O gerente executivo da 
ABSpk, José Carlos Paiva, 
contribuiu com os debates 
do 1º Workshop Engenha-
ria de Segurança Contra 
Incêndio (ESCI), realizado 

pela Fundação de Apoio ao 
Corpo de Bombeiros (FUN-
DABOM), com o intuito de 
discutir o cenário de comba-
te e prevenção de incêndios 
no Brasil. Entre as questões 

abordadas no evento, em 
23 de março, no Auditório 
da Unicamp, em Campinas 
(SP), foram abaordadas tec-
nologias, projetos e estru-
turas para garantir a segu-

rança contra incêndios em 
instalações prediais. 

O uso de sprinklers e a 
norma NFPA13 também fo-
ram tema de palestra do Eng. 
David Russell, da NFPA.

   Abertura dos trabalhos no ESCI.

Seminário da FUNDABOM  
Aborda Certificação de Sprinklers

Nova Capacitação Padrão NFPA 13
A ABSpk realizará mais 

um curso de capacitação 
técnica “Projeto e Cálculo 
Hidráulico de Sistemas de 
Sprinklers Padrão NFPA 
13”, entre os dias 10 e 12 
de maio, das 8h às 17h, em 
São Paulo.

Dividido em oito módu-
los, o conteúdo inclui classi-
ficação de riscos de ocupa-
ção; terminologia e tipos de 
construção; os quatro tipos 
de sistemas de sprinklers; 
localização e espaçamento 
de chuveiros automáticos; 
tipos e espaçamentos entre 
suportes; introdução à prote-
ção de armazenagem; abor-
dagens de projetos e cálculo 
hidráulico.

Os cursos serão ministra-

dos por Felipe Melo, da ICS 
Engenharia, e Ricardo Shi-
rakawa, da Tecfire.

O curso tem investimento 

de R$ 3.000,00. Associados 
da ABSpk têm desconto de 
10%. Há também condições 
especiais para grupos da 

mesma empresa.
Para fazer as inscri-

ções, basta acessar o site  
www.abspk.org.br.

MAIO
10 a 12 - Curso NFPA13, São Paulo, SP
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

JULHO
05 - Reunião de Associados / ABSpk
13 e 14 - Curso NFPA20/25, São Paulo, SP
19 a 21 - BRASEG/ Expo Minas / Belo Horizonte – MG

AGOSTO
02 - Reunião do Comitê Técnico – ABSpk
10 - Curso de Cálculo Hidráulico Assistido por Computador / Hotel 
Golden Tulip Paulista / São Paulo – SP
16 a 18 - Expo Emergência / Expo Center Norte / São Paulo – SP
30 - Reunião da Frente Parlamenta - Contra Incêndio / Brasília - DF

SETEMBRO
13 - Reunião de Associados / ABSpk
13 e 14 - AMRACI Fire Protection International Forum / WTC Ciudad 
de Mexixo / Mexico
21 e 22 - Curso Cálculo Hidráulico por Software Tyco

OUTUBRO
04 - Reunião do Comitê Técnico – ABSpk
03 a 05 - 9ª Tubotech – São Paulo Expo/SP
09 a 11 - IV CILASCI – Congresso Ibero-Latino-Americano em 
Segurança Contra Incêndios – Recife/PE

NOVEMBRO
08 - Assembleia Geral Extraordinária / Eleição de Diretoria Executiva 
e Conselho Deliberativo biênio 2018/2019 / ABSpk
22 a 24 - Curso NFPA13, São Paulo, SP
22 - Reunião da Frente Parlamentar Mista de Segurança Contra 
Incêndio / Brasília - DF

DEZEMBRO
13 - Jantar Anual de Confraternização ABSpk

CALENDÁRIO ABSPK 2017
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   Discurso de posse do Cel. Cássio Roberto Armani

Carta Aberta da ABSpk ao mercado
Sprinklers sem certifica-

ção: um tema preocupante, 
que deve ser discutido e, 
com o apoio do mercado, 
precisa ser definitivamen-
te resolvido. É inaceitável 
constatar, por levantamento 
de números junto à Recei-
ta Federal, que o volume 
de importação de bicos de 
sprinklers não certificados 
cresce a cada ano. Só no 
ano passado, 75% do vo-
lume total importado era de 
dispositivos não certifica-
dos. Apresentamos, duran-
te nosso último congresso 
sprinklers, que aconteceu 
em outubro de 2016, na ci-
dade do Rio de Janeiro, os 
resultados de um ensaio 
feito pela International Fire 
Sprinkler Association (IFSA) 
com bicos de sprinklers não 

ABSpk prestigia troca  
de Comando do CBPMESP 

Desde o último dia 10 de 
março, o Corpo de Bombei-
ros da Polícia Militar do Es-
tado de São Paulo tem novo 
comandante, o Coronel 
Cássio Roberto Armani, em 
substituição ao Cel. Rogério 
Bernardes Duarte, que es-
teve à frente da Corporação 
desde agosto de 2015.

Armani ingressou na 
Academia Barro Branco em 
1982, concluiu graduação 
em Engenharia Civil pela 
Universidade do Vale do 
Paraíba, é pós-graduado 
em Engenharia da Segu-
rança do trabalho e Mestre 
em Habitação. No Corpo de 
Bombeiros, foi comandan-
te da Capital e do interior, e 
também chefiou o Departa-

mento de Segurança Contra 
Incêndios (DSCI) no Estado 
de São Paulo.

Em seu discurso de pos-

se, o Coronel Armani pediu 
apoio para a aprovação 
da Lei Complementar no. 
1.257, que institui o Código 

Estadual de Proteção contra 
Incêndios e Emergências, 
que dá poder de polícia ao 
Corpo de Bombeiros.

certificados instalados em 
duas edificações no Esta-
dos de São Paulo, que apre-
sentaram falhas de 47,5%, 
quando o máximo permitido 
pela UL/FM é menos de 1%. 
Como podemos garantir a 
segurança da população 
dessa forma?

É dever da ABSpk, que 
preza por um mercado mais 
técnico, profissional e ético, 
alertar a todos que operam 

no mercado de combate a 
incêndio que os bicos de 
sprinklers não certificados 
causam sérios danos, in-
clusive, a perda de vidas 
humanas. Com esse intuito, 
a ABSpk formatou e enviou 
uma carta aberta ao merca-
do esclarecendo os pontos 
de atenção, alertando sobre 
a importância da comercia-
lização de bicos certifica-
dos apenas, e informando 
que será mais incisiva nas 
penalidades de associados 
que praticarem a comercia-
lização de dispositivos não 
certificados. Sabendo de 
casos denunciados dessa 
natureza, a entidade os en-
caminhará para o Conselho 
de Ética, órgão que tomará 
as devidas providências e 
penalidades cabíveis.

INMETRO retoma 
projeto para certificação 

de sprinklers
Uma importante conquista 

da ABSpk foi conseguir que o 
Instituto Nacional de Metrolo-
gia, Qualidade e Tecnologia 
(INMETRO) retomasse o proje-
to de estudo de certificação de 
sprinklers, após apresentação 
de relatórios que mostram a im-
portância dos sistemas no com-
bate e prevenção a incêndios. O 
projeto, que estava parado des-
de o ano passado em função da 
troca de equipe do INMETRO, 
é retomado a partir de agora. 
Auditores da instituição estão 
realizando visitas a alguns asso-
ciados da ABSpk, a fim de verifi-
car o processo de produção dos 
dispositivos. Afinal, os testes de 
produção são fundamentais no 
processo de certificação, além 
dos testes das normas.



EMPRESAS ASSOCIADAS:
ABNT CERTIFICADORA
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LUBRIZOL 
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MINIMAX 
MS CONSULT 
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EXPEDIENTE
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Já estão disponíveis publicamen-
te as apresentações do Congres-
so Brasileiro de Sprinklers (CBSpk), 
que aconteceu em outubro de 2016, 
no Rio de Janeiro. As apresentações 
na íntegra podem ser assistidas no 
canal do You Tube da ABSpk, em   

HYPERLINK “https://www.youtube.com/
results?search_query=cbspk+2016” 
https://www.youtube.com/results? 
search_query=cbspk+2016 , e também 
no site da Entidade ( HYPERLINK “http:// 
www.abspk.org.br” www.abspk.org.br). 
Confira!

ABSpk disponibiliza apresentações completas do CBSpk

A quarta edição do Prêmio Instituto 
Sprinkler Brasil de Trabalhos Técnicos pre-
miou o Major do Corpo de Bombeiros do 
Estado de São Paulo, Marcelo Alexandre 
Cicerelli com o 1º lugar. Cicerelli defendeu 
um trabalho sobre certificação de sprink-
lers, que teve como objetivo propor uma 
forma de atuação dos Corpos de Bombei-
ros Militares na atividade de certificação de 
produtos de segurança contra incêndio.

O segundo lugar do Prêmio foi consa-
grado para Bráulio das Mercês Gonçalves 
Viana, com o estudo “Sprinklers no Brasil: 
apresentação e análise da nova norma 
ABNT NBR 16400:2015 – Enfim uma sóli-
da base técnica para a construção de um 
mercado confiável”. Segundo Bráulio, até 
então, não havia uma literatura no Brasil 
e em português que tratasse detalhada-
mente do “produto” sprinkler com base 
na norma. Viana levou quatro meses 
para a conclusão e redação do trabalho, 
e começou estudando os ensaios e como 
eles se relacionavam com as dimensões/
características dos sprinklers. Analisou 
também as relações dos ensaios com 
as partes testadas dos sprinklers. Com 
isso, obteve diversas constatações inte-

ressantes, dentre elas a que um único 
sprinkler passa por 142 processos des-
de o recebimento de matéria prima até 
o produto final pronto para remessa ao 
cliente. E concluiu que um processo fa-
bril, mesmo que embasado tecnicamente 
na norma ABNT NBR 16400:2015, porém 
sem a gestão da qualidade, não garan-
tem sprinklers confiáveis. Os três pilares 
precisam estar muito bem alinhados.

O ISB também premiou com Menção 
Honrosa o trabalho de Larissa Jagnez e 
Ivan Ricardo Fernandes, que apresenta-
ram um estudo sobre a escolha do fator 
de vasão no dimensionamento dos siste-
mas de chuveiros automáticos.

O evento de premiação do 4º Prêmio 
Instituto Sprinklers Brasil acontecerá no 
dia 16 de maio, às 19h, no Museu da 
Casa Brasileira, em São Paulo.

Instituto Sprinkler Brasil Anuncia 
Vencedores da 4ª edição do Prêmio ISB


