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ABSpk e CB-024 Juntos na 

Revisão das Normas ABNT
A reunião de associados realizada no audi-

tório da ABSpk em 13 de setembro foi marca-

da por ser a última antes das eleições da en-

tidade. Aproveitamos o encontro para explicar 

como se dá o processo de votação e reforçar 

as regras para candidatura à nova diretoria e 

conselho deliberativo, cujos membros irão atu-

ar no biênio 2018/2019. As chapas podem ser 

montadas até o próprio dia das eleições, 8 de 

novembro. Ainda dá tempo de montar a sua! 

Participe!

Em reunião, foram aprovadas também as 

diretrizes de atuação da entidade em relação 

aos sprinklers sem certificação. É nosso dever 
contribuir para minimizar ao máximo a comer-

cialização e uso de bicos sem certificação. Por 
isso, recomendo a leitura do tema na página 3.

Ao longo dos últimos dois anos, a 

ABSpk tem contribuído ativamente com 

o Comitê Brasileiro de Segurança Contra 

Incêndio (CB-024) na revisão das nor-

mas da ABNT.

Só em 2017, foram três projetos fina-

lizados. O primeiro deles foi a revisão 

geral da primeira edição da norma NBR 

13.792, proteção contra incêndio por 

sistemas de chuveiros automáticos para 

áreas de armazenagem, cuja publicação 

para consulta pública está prevista para 

2018. Prevista também para consulta pú-

blica ainda este ano está a norma NBR 

16.400:2015, chuveiros automáticos para 

controle e supressão de incêndios – espe-

cificações e métodos de ensaio. E, agora 
em setembro, o texto do projeto de norma 

de bombas para sistemas automáticos de 

combate a incêndio com base na NFPA 20  

foi enviado para revisão da ABNT.

Em 2016, aconteceu a revisão geral 

da norma NBR 10.897 - proteção contra 

incêndio por chuveiro automático – que 

fixa as condições mínimas exigíveis para 
projeto, cálculo e instalação de sistemas 

hidráulicos de proteção contra incêndio 

por chuveiros automáticos para edifica-

ções, bem como determina as dimen-

sões e adequação dos abastecimentos 

de água para o suprimento exclusivo 

destes sistemas.

Atualmente, o comitê está trabalhando 

no projeto de norma para proteção em 

estoque de aerossóis (NFPA 30B), cuja 

primeira reunião aconteceu em agosto úl-

timo, e a expectativa é que o texto seja 

discutido e aprovado com a ajuda dos 

participantes em até seis reuniões.

Empresas e profissionais atuantes no 
setor, além de usuários de sistemas e 

sprinklers, estão convidados a participar 

e contribuir com as reuniões do CB-024, 

que acontecem em geral às primeiras 

quintas-feiras de cada mês. As próximas 

estão agendadas para 05/10, 9/11 e 7/12, 

no prédio 53 do IPT SP na Universidade 

de São Paulo, das 8h30 as 12h.

Contribua você também! Para sa-

ber mais detalhes sobre as reuniões do 

CB-024, envie um email para gerente@ 

abspk.org.br.

Palavra do 

Presidente

Associação Brasileira 

de Sprinklers - ABSpk

JOÃO CARLOS 

WOLLENTARSKI JÚNIOR

Presidente

Confira os detalhes dos procedimentos de pa-

dronização para o uso do selo no site da ABSpk.

A reunião foi concluída com uma apresenta-

ção do balanço dos feitos realizados pela atu-

al gestão. Nesse momento, passou um “mini 

flash back” em minha cabeça e relembrei to-

das as ações ao longo desses 2 anos: as con-

quistas, o número de profissionais treinados 
e certificados, os projetos em andamento da 
Frente Parlamentar Mista de segurança contra 

incêndios, a parceria e apoio aos Corpos de 

Bombeiros de diferentes estados, os ensaios 

Side-by-Side, o projeto de extração de sprink-

lers para teste junto à IFSA e o 2º CBSpk. Fo-

ram tantas iniciativas! Saio da Presidência da 

ABSpk com a sensação de dever cumprido, 

mas também com a certeza de que a próxima 

diretoria terá muito trabalho pela frente! Boa 

sorte aos candidatos e na próxima newsletter, 

saberemos quem eles serão.

Um abraço!

E apresento uma novidade: como 

parte da nossa estratégia de marca, 

a ABSpk tem agora um selo que 

empresas associadas deverão 

usar em suas comunicações e 

documentos. 

Parceria já rendeu diversos trabalhos concluídos e outros ainda em andamento

    Reunião para aprovação do texto final da NFPA 20





No próximo dia 9 de ou-

tubro, a KSB promoverá um 

workshop sobre bombas cen-

trífugas exclusivamente para 

os associados ABSpk. O evento 

consistirá em uma explanação 

sobre fundamentos de bombas 

centrífugas, apresentação do 

portfólio de produtos, sistemas 

e serviços KSB, tour na fábrica 

da empresa e exibição de teste 

de performance.

O evento é gratuito e as 

inscrições podem ser feitas até 

o dia 5 de outubro por meio do 

email secretaria@abspk.org.br.
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Giro ABSpk

ABSpk presente na Firexpo 2017
A ABSpk participará da II 

Firexpo – Feira Latino-Ameri-

cana de Proteção Contra In-

cêndios, que acontece entre 

os dias 19 e 21 de outubro, 

no pavilhão do Anhembi, São 

Paulo. A segunda edição da 

feira traz para os congressis-

tas conhecimento sobre as 

exigências dos códigos mu-

nicipais e estaduais, além de 

novas tecnologias e oportuni-

dades de realizar negócios.

No primeiro dia do congres-

so, às 15h, Mariana Junqueira, 

membro do Comitê Técnico da 

ABSpk e Secretária da ABNT 

CB-024-CE, fará uma palestra 

sobre os “Aspectos Relevan-

tes da Nova Norma de Insta-

lação de Bombas”, explicando 
os pontos abordados na nova 

NBR que faziam falta no ane-

xo na NBR 10.897. Outra ex-

planação importante durante 

a apresentação de Junqueira 

será sobre o anexo A – Vazão 

Nominal, que foi criado para 

explicar a diferença de concei-

to entre vazão nominal e vazão 

de projeto.

A programação de pales-

tras da Firexpo é gratuita, po-

rém as vagas são limitadas.

KSB Oferece Workshop de Bombas CentrífugasCALENDÁRIO 

ABSPK 2017

OUTUBRO

03 a 05 – 9ª Tubotech – São Paulo 

Expo/SP

05 – Reunião da Frente Parlamentar 

Mista de Segurança Contra Incêndio 

/ Brasília – DF

09 – Workshop KSB de Bombas 

Centrífugas – Várzea Paulista

09 a 11 – IV CILASCI – Congresso 

Ibero-Latino-Americano em 

Segurança Contra Incêndios – 

Recife/PE

19 a 21 – FIREEXPO - Feira Latino 

Americana da Proteção contra 

Incêndios – São Paulo/SP

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)

DEZEMBRO

13 – Confraternização anual 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 para o 
último trimestre de 2017!

AGENDE-SE

Apresentação ABSpk na 

Firexpo 2017 - Aspectos 

Relevantes da Nova Norma de 

Instalação de Bombas

Data: 19 de outubro

Horário: das 15h as 16h

Local: Pavilhão do Anhembi, 

São Paulo

AGENDE-SE

Workshop Bombas Centrífugas
Data 9 de outubro de 2017
Horário: das 9h30 as 14h
Local: KSB Brasil
Rua José Rabello Portela, 638, 
Várzea Paulista, São Paulo

Eleições ABSpk Acontecem em Novembro
As eleições para a escolha 

da nova Diretoria e Conselho 

Deliberativo da ABSpk estão 

se aproximando. Em 8 de no-

vembro de 2017, serão nome-

ados um novo presidente, um 

vice-presidente executivo e 

um diretor financeiro, que es-

tarão à frente da entidade de 

01/01/2018 até 31/12/2019. Cin-

co membros pessoas jurídicas 

que irão compor o Conselho De-

liberativo também serão eleitos 

em assembleia para um manda-

to de dois anos.

• O associado ABSpk para efeitos de votação (associado votante) e candidatura (associado 

candidato) é sempre a pessoa jurídica, que indica seu representante;

• Um mesmo associado não poderá ter dois representantes simultaneamente na Diretoria 

Executiva e no Conselho Deliberativo;

• Está habilitado a se candidatar a cargo na Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo 

o associado que estiver adimplente e tenha completado 180 dias de filiação até a data da 
assembleia de 08 de novembro de 2017;

• A candidatura deve ser formalizada através de formulário específico e poderá ser apresentada 
até a data da assembleia de 08 de novembro de 2017;

CONFIRA ABAIXO AS REGRAS PARA CANDIDATURA AOS NOVOS CARGOS:

ATENÇÃO!

A assembleia para as próximas eleições acontecerá no auditório da Lubrizol,  

localizado à Av. 9 de Julho, 3653, São Paulo.
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Side by Side Burn de Goiânia 

Mostra Resistência do CPVC
Cerca de 400 participantes as-

sistiram ao ensaio Side-by-Side 

Burn realizado pela ABSpk no 

dia 15 de setembro, em Goiânia, 

durante o CIBE Brazil – Congres-

so Internacional de Bombeiros e 

Emergências.

A atração dessa vez foi o 

uso de tubulações com CPVC 

em vez de aço carbono nos sis-

temas de sprinklers. “Embora o 

CPVC exija um maior número de 

suportes durante a fixação, pois 

com o calor, o plástico tende a 

fletir, esse material é mais rápi-

do e fácil de ser instalado, além 

de apresentar baixo custo em 

relação ao aço carbono. Uma 

excelente opção para ambien-

tes de risco leve”, declara José  
Carlos Paiva, Gerente Executivo 

da ABSpk.

Para mostrar a resistência do 

CPVC a altas temperaturas sem 

proteção de forro, as tubulações 

foram posicionadas por dentro 

do ambiente, e não externamen-

te, como normalmente acontece 

em outros ensaios.

As associadas da ABSpk 

Secur, Baken Engenharia e JK 

Montagens apoiaram o even-

to com coordenação logística 

e instalação dos sistemas. A 

Amanco forneceu a tubulação 

em CPVC e os sprinklers utili-

zados durante o ensaio serão 

fornecidos pela Tyco através da 

Alvenius.

Além do ensaio Side-by- 

Side, no dia 13 de setembro, 

Felipe Decourt, Vice-Presidente 

Executivo da ABSpk represen-

tou a Entidade discutindo com 

os congressistas sobre “O Desa-

fio da Certificação: como o setor 
de sprinklers está enfrentando 

a questão”, com Marcelo Lima, 
Presidente do ISB – Instituto 

Sprinkler Brasil.
   Tubulação em CPVC posicionadas dentro do ambiente, mostrando a resistência do material.

ABSpk formaliza posicionamento contra uso de sprinklers sem certificação
Durante a última reunião de associados, esteve 

em pauta um tema de extrema importância que a enti-

dade vem reforçando com toda a cadeia (fabricantes, 

instaladores, projetistas e usuários). Trata-se do uso 

de sprinklers não certificados.

No encontro, ficou registrado que:
• As empresas associadas não devem utilizar ou ser 

coniventes com a utilização de bicos de sprinkler sem 

certificação.

• Fica vedado às empresas de projetos a especifica-

ção de bicos de sprinkler sem certificação;

• É vedado aos instaladores a instalação de bicos de 
sprinklers sem certificação, independente se os mes-

mos forem adquiridos diretamente pelos contratantes;

• É vedado às empresas de comércio e fabricação 
de bicos de sprinkler a venda de sprinklers sem cer-

tificação.

• Entende-se como bicos de sprinkler certificados 
aqueles que possuem no mínimo certificação junto à 
UL e/ou FM e/ou ABNT. Certificação do tipo CCC ou 
CE não será admitida.

A ABSpk, que inclusive já se posicionou por meio de 

uma carta aberta ao mercado, será bastante incisi-

va nas penalidades aos associados que praticarem 

a comercialização de sprinklers não certificados. 
Sabendo de casos denunciados dessa natureza, a 

entidade os encaminhará para o Conselho de Ética, 
órgão que tomará as devidas providências e penali-

dades cabíveis.

Se você souber de alguma irre-
gularidade de qualquer natureza 

sobre a comercialização, uso, 
instalação ou manutenção dos 

sprinklers, utilize o canal de 
denúncia no site da ABSpk, em 

www.abspkr.org.br. Seja mais um 
agente para promover a conscien-
tização e utilização dos sistemas 
de chuveiros automáticos alinha-
da aos padrões de conformidade 

e requisitos de segurança!

DENÚNCIA

Seminário reforça viabilidade de sprinklers em edifícios históricos
A prefeitura de Ouro Preto e o 

Corpo de Bombeiros local promo-

veram, no dia 11 de setembro, um 

seminário para tratar da proteção 

de acervos e edificações históri-

cas. João Carlos Wollentarski Jr, 

Presidente da ABSpk contribuiu 

com uma apresentação mostran-

do como os sprinklers podem ser 

uma solução viável para a prote-

ção desse tipo de edificações. Fu-

turamente, a prefeitura e o Corpo 

de Bombeiros da cidade preten-

dem realizar um encontro maior, 

contando com a presença do pes-

soal que trabalha nas revisões das 

normas NFPA 909 e NFPA 914, 

que tratam justamente da prote-

ção de edifícios tombados pelo 

patrimônio histórico.



EMPRESAS ASSOCIADAS:

ALVENIUS
AMANCO
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
GAMAFIRE 
GERMEK 
GIROTTO 404
GLOBE FIRE 
GSFA
HARTBAU 
ICS ENGENHARIA
IFSA
IPÊ CONSULTORIA
KIT PROJETOS
KSB BOMBAS 
KSF ENGENHARIA
LUBRIZOL 
MINIMAX 
MS CONSULT 
MSA ENGENHARIA 
MSE
NEW SAFETY 
OMEGA PROJETOS 
OMINI 
ON ENGENHARIA
PELACANI 
POTENZA
PRINST
PRODUCTO 
PROTECIN
PROTECTO-TEC 
REFERENCIAL MI
RELIABLE 
RUHRPUMPEN
SECUR
SENIOR 
SERIFE ENGENHARIA
SKK 
SKOP 
SORENGE 
SPHE
SUGAN 
TBJ
TECFIRE
TECNO FIRE 
TEMON 
TUPY 
TYCO FIRE 
UL 
VICTAULIC 
VIKING 
XINGU ENGENHARIA

EXPEDIENTE
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A ABSpk acaba de criar um selo que 

deverá ser utilizado pelos associados em 

documentações, papelaria, web sites, apre-

sentações e outros materiais que vinculam 

as empresas associadas com a entidade.

“Cuidar da marca é fundamental para que 

ações inadequadas, incoerentes, eticamente 

condenáveis ou mesmo imprecisas realiza-

das pelos associados, intencionalmente ou 

não, possam gerar desconfiança quanto ao 
papel da associação”, afirma João Carlos 
Wollentarski Jr., Presidente da ABSpk.

Assim sendo, a partir de agora, os asso-

ciados deverão utilizar o logo da associação 

para fins de promoção da própria entidade 
ou mesmo para conferir destaque aos seus 

produtos ou serviços levando em conta os 

seguintes critérios básicos:

• O logo não pode ser alterado na sua 

arte, em suas cores e nas suas proporções. 

É admitido impressões em escalas de cinza 
ou em preto e branco;

• O logo da ABSpk não pode sugerir apro-

vação, validação, recomendação, certificação 

e afins pela associação de nenhum tipo de 
produto, projeto, documento ou serviço;

• O logo matriz da entidade não é facul-

tado para uso dos associados;

• O logo matriz poderá ser aplicado a 

eventos específicos, tais como feiras e con-

gressos, desde que aprovado pela diretoria 

da ABSpk, além de cartões de visita, pro-

postas e folhetos de dados e propagandas;

• O logo matriz não pode ser usado em 

produtos e embalagens de empresas asso-

ciadas, projetos, laudos, pareceres e afins, 
e tampouco contratos.

Para garantir a correta utilização da 

marca ABSpk e do novo selo para associa-

dos, é importante ler atentamente os pro-

cedimentos de uso. Tanto esse documen-

to como o logo já estão disponíveis para  

download no site www.abspk.org.br.

ABSpk cria selo de associados

Recentemente, o CBMERJ abriu consulta 

pública sobre o Código de Segurança contra 

Incêndio e Pânico (Coscip). Entre as mudan-

ças propostas estão a classificação de risco 
das edificações, e a definição das notas téc-

nicas que dividirão os assuntos de forma a 

facilitar a consulta pelos profissionais. Segun-

do o Corpo de Bombeiros, a nova legislação 

acompanha a evolução tecnológica e fortalece 

a cultura da prevenção.

A ABSpk manifestou formalmente, por meio 

de minuta registrada em 4 de setembro, seu 

apoio ao CBMERJ na revisão das NTs 2-03 e 

3-06. A associação compôs um grupo de tra-

balho para a consolidação das propostas, que 

refletem o entendimento da entidade em relação 
às NTs. A NT 2-03 diz respeito à proteção contra 

incêndio com o uso de sprinklers, e está subdi-

vidida em uso comum e armazenagem. Já a NT 

3-06 trata da proteção em áreas de estocagem.

ABSpk Apoia CBMERJ em 

Consulta Pública sobre NTs


