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No início de junho, participei de uma reunião da IFSA, realizada em Boston, aproveitando para pedir o apoio daquela Instituição
para a realização de novos projetos que
acontecerão no decorrer do próximo ano.
Projetos que meu sucessor irá conduzir, impulsionando ainda mais o desenvolvimento
do mercado de sprinklers. No final desse
ano, novos membros serão escolhidos para
compor a Diretoria Executiva e o Conselho
Deliberativo da ABspk com mandato para os
próximos dois anos. E aproveito para registrar que a experiência de liderar essa entidade é gratificante. Tarefa que requer dedicação, sem dúvida. Mas ver os resultados
do trabalho de um time envolvido e empenhado me dá muita satisfação, e a certeza
de que estamos no caminho certo. Por isso,
convido você a participar, interagir, contribuir com novas ideias. E os cargos executivos são uma excelente oportunidade não só
para atuar ativamente, mas também para se
aprimorar. Candidatem-se!

O formulário de candidatura
para as novas eleições já
está disponível no site, em
www.abspk.org.br.
Quero registrar também, em nome da
ABSpk, os sinceros agradecimentos ao 10o
Grupamento de Bombeiros Militares de Simões Filho, na Bahia, e ao ITT Performance, de São Leopoldo, no Rio Grande do
Sul, por sediarem os Side-by-Side Burns,
no mês de junho.
E se você ainda não assistiu a um Side-by-Side ao vivo, não perca o próximo, que
será no final de julho, em Guadalupe, Rio
de Janeiro.
Nos vemos lá? Um abraço e boa leitura!

Ensaios Side-by-Side Burn
Comprovam Eficiência dos Sprinklers

À esqueda: ambiente não protegido por sprinklers, após a simulação de incêndio. O ambiente
da direita, protegido por sprinklers, manteve-se intacto após a queima.

O mês de junho foi um marco para as
comunidades atuantes no combate e prevenção contra incêndios nos Estados da
Bahia e Rio Grande do Sul. Isso porque
a ABSpk realizou, pela primeira vez naqueles Estados, um ensaio Side-by-Side
Burn. As queimas fizeram parte da rodada

de eventos que a ABSpk está promovendo para amplificar o tema “sprinklers” em
todo o Brasil, educando a indústria consumidora de chuveiros automáticos, a comunidade acadêmica, e os profissionais envolvidos com segurança contra incêndios
em seu dia a dia.

Sprinker é acionado em 10 segundos na Bahia
O ensaio da Bahia aconteceu no Departamento de Ensino e Pesquisa do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado da
Bahia, em Simões Filho, a poucos quilômetros de Salvador.
Mais de 80 presentes, entre empresas
consumidoras dos sistemas de sprinklers,
projetistas, instaladores, bombeiros e demais oficiais militares puderam assistir à
demonstração simultânea, visando comparar os efeitos resultantes do incêndio
em cada ambiente.
“Ouvimos como feedback de clientes
que, na Bahia, o mercado era resistente
à aceitação e crença da efetividade dos
sprinklers. Pudemos comprovar, com o
ensaio, não apenas a efetividade da tecnologia dos sistemas de chuveiros auto-

máticos, mas também estou certo que
contribuímos para a educação do mercado e dos próprios Corpos de Bombeiros, e
conquistamos mais agentes atuantes pela
causa da prevenção de incêndios em nosso país”, declara o Presidente da ABSpk,
João Carlos Wollentarski Júnior.
Os dois ambientes queimados representavam uma sala de estar mobiliada,
inclusive com sofá, cortina, tapetes, quadros etc.. A sala sem proteção de sprinkler
foi incendiada, atingindo o flashover (combustão total) em 2 minutos, e provocando
a perda total do patrimônio. Já na sala
protegida por sprinklers, um único chuveiro automático foi acionado em apenas 10
segundos, contendo o incêndio e mantendo todo o patrimônio.
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Giro ABSpk
ABSpk Prestigia Seminário e
Congresso Promovido pela ANRACI
Entre os dias 23 e 25 de agosto, na cidade de Medellín, Colômbia, a ANRACI Colômbia –Asociación Nacional de Sistemas Rociadores Automáticos Contra Incendio promoverá dois eventos com
foco em sistemas de sprinklers.
O primeiro deles, o 2º seminário internacional “Present & Future
of Fire Protection”, será direcionado aos segmentos consumidores
de sistemas de sprinklers, além
de técnicos, projetistas e instala-

Projeto
“Conscientizando
Usuários Finais”
Gera Frutos
Como resultado do
projeto “Conscientizando
Usuários Finais”, a ABSpk
firmou uma parceria com
a ABRALOG – Associação
Brasileira de Logística, e
pertence agora ao Comitê
de Segurança desta entidade. O comitê, que antes
discutia
essencialmente
temas de segurança patrimonial, como roubos de
cargas em armazéns e acidentes de trânsitos, agora
debate também assuntos
relacionados à segurança
contra incêndios, incluindo
a importância do uso de
sprinklers certificados em
áreas de armazenagem.
No dia 20 de setembro, a
ABRALOG promoverá um
evento para seus associados e convidou a ABSpk
para abordar as questões
de prevenção e combate a
incêndios.
Outra parceria concretizada é com a ABIH – Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, segmento
cujo uso de sprinklers é de
extrema importância.

dores. Já os dois dias do “International Congress of Fire Figthers:
Emergency and Human Security
Systems” serão dedicados aos
Corpos de Bombeiros e a agenda inclui debates sobre como os
sistemas de sprinklers ajudam a
garantir a segurança da sociedade e de patrimônios, facilitando o
trabalho dos bombeiros.

ABSpk Presente no II Windec com Capacitação
Tecnológica e com Side-by-Side Burn
O II Windec – Workshop em
Segurança Contra Incêndios no
Desempenho das Edificações,
ocorrido entre 21 e 24 de junho, em São Leopoldo, RS, foi
idealizado para contribuir com o
aprimoramento técnico de profissionais da área de construção
civil que trabalham com projetos
de segurança contra incêndio. O
evento ofereceu palestras e cur-

sos de capacitação tecnológica
e Felipe Melo, Diretor Financeiro da ABSpk ministrou, no dia 22
de junho, o curso de “Projeto e
Cálculo Hidráulico de Sistemas
de Sprinklers Padrão NFPA 13”.

CALENDÁRIO ABSPK 2017
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 para o 2º semestre e agende-se!
JULHO
05 - Reunião de Associados / ABSpk
13 e 14 - Curso NFPA20/25, São Paulo, SP
27 - Side-by-Side / Guadalupe – RJ
AGOSTO
10 - Curso de Cálculo Hidráulico Assistido por Computador /
Hotel Golden Tulip Paulista / São Paulo – SP
02 - Reunião do Comitê Técnico – ABSpk
16 a 18 - Expo Emergência / Expo Center Norte / São Paulo – SP
23 - II International Seminar: present and future of fire protection
24 e 25 - International Congress of firefighters: emergency and
Human security systems Plaza Mayor Medellín, Yellow Pavilion,
Colombia
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 Mexico / Mexico
21 e 22 - Curso Cálculo Hidráulico por Software Tyco (a
confirmar)
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
08 a 10 - XVII Seminário Nacional do Corpo de Bombeiros –
SENABOM e a Feira Internacional de Prevenção de Incêndios e
Emergências – FIPIE, João Pessoa / PB
22 a 24 - Curso NFPA13, São Paulo, SP (a confirmar)
22 - Reunião da Frente Parlamentar Mista de Segurança Contra
Incêndio / Brasília - DF
DEZEMBRO
13 - Jantar anual ABSpk

Nova Turma: Cálculos Hidráulicos Assistidos por Computador
Já estão abertas as inscrições para o Curso de Cálculo
Hidráulico
Computadorizado
para Sistemas de Sprinkler Padrão NFPA 13/NBR 10897, que
acontecerá no próximo dia 1o de
agosto de 2017, em São Paulo.
Com duração de oito horas,
o curso é dividido em quatro
etapas e os participantes utilizarão o software SHC (Simple
Hydraulic Calculator), da Igneus
Corp para realizar desde comandos básicos para lançamento de
sprinklers no sistema até inser-

ção de recursos avançados e
análise de resultados.
O conteúdo programático inclui os módulos de cálculo hidráulico em formato de: rede ramificada alimentada por anel externo;
grelha (grid) em telhado convencional de duas águas; grelha em
telhado tipo shed com aplicação
de rede externa em tubos diferentes dos existentes no programa;
grelha no teto combinado com
operações de sprinklers intra-prateleiras (in-rack sprinklers).
O treinamento será uma

mescla entre teoria e prática. Os
participantes que não tiverem
o software instalado em suas
máquinas poderão utilizar uma
licença temporária para fazer os
exercícios práticos.
O investimento tem condições especiais para associados e inclui materiais, certificado de participação e alimentação. A ABSpk também sorteará
uma licença do software SHC
entre os presentes. Mais informações estão disponíveis em
www.abspk.org.br.
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Prepare-se para novas eleições
O mandato dos atuais dirigentes da ABSpk terminará no
final desse ano. E a associação já está se preparando para
as novas eleições da Diretoria
Executiva e do Conselho Deliberativo, que serão definidas
em assembleia no dia 8 de novembro de 2017. A nova Diretoria, composta por um presidente, um vice-presidente Exe-

cutivo e um diretor Financeiro,
ficará à frente da entidade de
01/01/2018 até 31/12/2019. Já
o Conselho Deliberativo é formado por cinco membros que,
depois de eleitos, escolherão
o presidente, cujo mandato é
de um ano.
“É muito importante que os
associados da ABSpk participem, interajam, envolvam-se,

troquem experiências e compartilhem projetos. Incentivamos a todos para participarem
de cargos executivos para que
haja renovação de ideias e
iniciativas, atuando nos dois
grupos”, diz o atual presidente
João Carlos Wollentarski Jr.,
acrescentando que “agora é o
momento de os interessados
comporem as chapas para que

possamos divulgar à toda a
comunidade”.
Os interessados em disputar
as eleições já podem manifestar seu interesse, preenchendo
um formulário de candidatura, que está disponível no site
www.abspk.org.br, na área de
associados. Com o formulário
preenchido, fica formalizada a
intenção do candidato.

CONTINUAÇÃO DA MATÉRIA DE CAPA

Ensaio estimulou CBMEBA no treinamento de futuros militares
“Agradecemos a ABSpk
pela realização desse evento,
que nos trouxe ainda mais conhecimento sobre os chuveiros
automáticos. Foi uma iniciativa
muito bem-vinda ao nosso Estado porque, além de comprovar a eficiência dos sistemas de

sprinklers, nos deu a ideia de
replicarmos o ensaio como treinamento. Tanto é que o módulo
que se manteve íntegro durante
a queima será utilizado para a
formação de novos bombeiros
militares”, declara o Tenente
Coronel Adson Marchesini, Co-

mandante do 10º Grupamento
de Bombeiros Militares de Simões Filho.
Além do Corpo de Bombeiros de Simões Filho, que
cedeu o caminhão e a equipe
para a contenção do fogo, a
ABSpk contou com o apoio

da Alvenius, distribuidora dos
sprinklers Tyco, usados no ensaio, a Artemp, parceira local
que forneceu todo o sistema de
tubulação, instalação e montagem dos ambientes, e da Producto, responsável pela coordenação logística do evento.

Side-by-Side de São Leopoldo, RS, fez parte do II Windec
O ensaio fez parte do II Windec – Workshop de Segurança
contra Incêndio no Desempenho das Edificações, realizado
com o apoio da Tyco, que cedeu os sistemas de sprinklers,
do Corpo de Bombeiros Militar
do Rio Grande do Sul (CBMRS)
e do Instituto Tecnológico em
Desempenho e Construção Civil (ITT Performance), um dos
poucos laboratórios no Brasil
que possuem equipamentos
para testar a resistência ao
fogo de materiais usados em
edificações.
O cenário utilizado em São
Leopoldo foi o mesmo que em
Simões Filho. Em segundos,
o sprinkler foi acionado, na
sala protegida. Enquanto isso,
no ambiente sem proteção ao
lado, as chamas aumentavam
até que se deu o flashover.
“É impressionante ver que

Ambiente com proteção por sprinklers fica intacto.

em minutos, toda a estrutura
entra em combustão, ficando
impossível respirar e manter
as condições mínimas de vida
nos locais sem proteção de
sprinklers. E a sensação de
calor é devastadora. Só pela
experiência do Side-by-Side é
que se tem ideia da tragédia

que um incêndio pode causar
às vidas humanas”, comenta
José Carlos Paiva, Gerente
Executivo da ABSk.
“O Side-by-Side foi uma
oportunidade única para o aprimoramento de todos os participantes do Windec: engenheiros, arquitetos, alunos de gra-

duação e pós-graduação, além
do próprio Corpo de Bombeiros”, explica o Major Eduardo
Estevam Rodrigues, professor
e dirigente do ITT. Ele complementa ainda que “essa iniciativa
da ABSpk é extremamente rica
e deve ser replicada para toda a
sociedade, em todo o País”.

Rio de Janeiro sediará Side-by-Side em Julho
Após as exitosas demonstrações ocorridas em Simões
Filho, na Bahia, e em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, o

3º ensaio Side-by-Side do semestre acontecerá em Guadalupe, no Rio de Janeiro. Previsto
para o próximo dia 27 de julho,

às 10h, o evento acontecerá no
Complexo de Ensino Coronel
Sarmento (CECS – CBMERJ).
A ABSpk contará com o

apoio da Prinst na coordenação logística, e com a Tyco,
que fornecerá os bicos de
sprinklers para o ensaio.
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ABSpk ganha apoio para a
realização de projetos para 2018
No início de junho, a IFSA realizou
uma reunião em Boston e contou com
a presença de algumas entidades parceiras, entre elas a ABSpk. João Carlos
Wollertarski Jr, representando a Associação Brasileira de Sprinklers, apresentou
alguns projetos e pediu apoio financeiro
do órgão internacional para implementá-los ao longo do próximo ano. A reunião
foi exitosa e a Entidade poderá contar
com US$ 70K da IFSA para a realização
das ações em 2018.
A pauta de projetos inclui novas edições de iniciativas já realizadas no passado, como o 3º CBSpk (Congresso
Brasileiro de Sprinklers), previsto para
outubro de 2018, no interior do Estado
de São Paulo. “Já estamos começando a
planejar a agenda do CBSpk. “Queremos
um CBSpk ainda mais robusto, discutindo temas técnicos, iniciativas para a extinção do uso de sprinklers sem certificação, estágios e processos de legislações,
capacitação, não esquecendo também
da troca de ideias com entidades interna-

cionais semelhantes à nossa”, comenta
João Carlos.
Outra proposta aprovada refere-se a
um estudo cujo objetivo é avaliar como é feita a manutenção de sistemas de sprinklers
no Brasil. Para isso, a ABSpk fará o acompanhamento de manutenção em 10 edifícios que tenham sprinklers instalados,
avaliando os sistemas do ponto de vista
da funcionalidade e qualidade dos prestadores de serviços de manutenção e instalação. Depois da análise, a entidade fará a
recomendação do que pode ser melhorado para que os sistemas funcionem adequadamente em cada um dos 10 edifícios.
O resultado deste trabalho será formatado para apresentação no próximo Congresso de Sprinklers para subsidiar as discussões sobre a qualidade e a pertinência
da manutenção destes sistemas no Brasil.
“Estamos estudando a viabilização de
outras ações. Nossa meta é maximizar o
uso da verba que nos foi aprovada, além
de iniciativas locais que nos geram receita”, finaliza Wollentarski.

EMPRESAS ASSOCIADAS:
ABNT CERTIFICADORA
ALVENIUS
ARGUS
AXA MATRIX
BAKEN ENGENHARIA
BOMBAS GRUNDFOS
CLESSE
DANGER
DECAN 3
DETECTA SDCI
DINAMICA
DITEC
ECO SAFETY
EDMAT
EMERSON BARANOSKI
ENGEFIRE
ENGEPLOT
FEUERTEC
FM APPROVALS
FM GLOBAL
GAMAFIRE
GERMEK
GIROTTO 404
GLOBE FIRE
HARTBAU
ICS ENGENHARIA
IFSA
IPÊ CONSULTORIA
JK MONTAGENS
KIT PROJETOS
KSB BOMBAS
KSF ENGENHARIA
LUBRIZOL
MA2 PROJETO
MINIMAX
NEW SAFETY
OMEGA PROJETOS
OMINI
ON ENGENHARIA
PELACANI
POTENZA
PRINST
PRODUCTO
PROTECIN
PROTECTO-TEC
REFERENCIAL MI
RELIABLE
RUHRPUMPEN
SECUR
SENIOR

Grupo brasileiro participante da reunião da IFSA, em Boston
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