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Palavra do
Presidente
Associação Brasileira
de Sprinklers - ABSpk
FELIPE SANTA
ROSA DE MELO

Presidente

Nesse primeiro editorial como Presidente da ABSpk, quero compartilhar com
você as estratégias que serão a base de
execução do nosso trabalho nos próximos
24 meses. Você lerá, na matéria de capa,
informações com mais detalhes. Mas ressalto aqui o tripé que guiará a gestão da
nova diretoria: disseminação dos sistemas de sprinklers, capacitação e desenvolvimento de um ecossistema sério e
responsável.
Sem dúvida, eu e os demais integrantes
da diretoria e dos conselhos deliberativos
e de ética daremos continuidade ao
excelente trabalho realizado pela antiga
gestão nas diversas iniciativas já implementadas. Porém, temos a intenção de
avançar em termos de fortalecimento e
confiabilidade da marca ABSpk. Por isso,
a necessidade de um ecossistema idôneo,
começando pelas empresas associadas.

A missão desta
diretoria é garantir
que a entidade abrace
apenas empresas sérias,
responsáveis e capazes
de fornecer serviços
e produtos com
qualidade assegurada.
Qualquer desvio de conduta, especialmente no que tange à certificação de
produtos, será levado para o Conselho de
Ética, que tomará as penalidade cabíveis.
A ABSpk, desde sua formação, cresceu
e avançou muito. É nossa obrigação fomentar ainda mais esse crescimento, com
respeito, trabalho e seriedade.
Boa leitura!

Diretoria apresenta foco
da gestão 2018-2019

Associados reunidos na primeira Assembleia do ano

Durante a primeira reunião de
assembleia de associados de 2018,
realizada no dia 21 de março, a nova
diretoria da ABSpk apresentou seu plano
estratégico de trabalho para o biênio,
que consiste no tripé disseminação dos
sistemas de sprinklers, capacitação e
desenvolvimento de um ecossistema.
“Um dos nossos principais objetivos
é divulgar a importância, o valor e a confiabilidade dos sistemas de sprinklers. A
gestão anterior realizou um excelente
trabalho de conscientização na cadeia
técnica produtiva, incluindo as empresas associadas e projetistas. Nosso
intuito é dar continuidade a essa iniciativa, porém, focando nossos esforços no usuário final, que muitas
vezes não sabe os riscos que corre
em uma edificação sem sprinklers ou
com dispositivos não certificados”,
declara Felipe Santa Rosa de Melo,
presidente da ABSpk.
“Vamos também intensificar as divulgações sobre sistemas de sprinklers
nas redes sociais, desenvolver trabalhos e artigos técnicos, “bater na tecla”
da responsabilidade civil e criminal e
provar que o custo-benefício da instalação de sprinklers certificados é atraente
para o mercado consumidor”, completa.

No quesito capacitação, a Entidade
continuará promovendo cursos e treinamentos sobre normatização, além de participar ativamente e apoiar as iniciativas
promovidas pela ABNT/CB-24, Inmetro,
Frente Parlamentar de Segurança Contra
Incêndio e dar o devido suporte aos regulamentos dos Corpos de Bombeiros.
Por fim, a ABSpk pretende tornar
seu ecossistema cada vez mais confiável e seguro. Isso inclui a definição de
procedimentos e processos para os associados, forte atuação do conselho de
ética da entidade, abertura de um canal
de dúvidas e denúncias para o mercado
em geral, parcerias com universidades
para cursos de especialização e suporte a projetos estratégicos para a sociedade, como patrimônios históricos.
A
diretoria
também
nomeou
colaboradores para sua gestão: Rafael
Turri, da Clesse, que será responsável
pela elaboração e coordenação das
ações de marketing e comunicação;
Mariana Junqueira, da Blue Fire, que
estará à frente do Comitê Técnico e
de captar participantes para novos
projetos; e Débora Arjona, da Engeplot,
que liderará a comunicação com os
Corpos de Bombeiros e identificará
oportunidades de suporte à corporação.
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Giro ABSpk

8ª Reunião da Frente Parlamentar

Felipe Melo representou a
ABSpk na última reunião da
Frente Parlamentar Mista de
Segurança Contra Incêndio,
ocorrida em 12 de abril. Além
dos quatro eixos de atuação
já existentes – regulamentação, divulgação das estatísticas sobre incêndios no Brasil,
certificação de produtos e formação de profissionais –, dois
novos foram apresentados: o
primeiro, de conscientização,
refere-se ao trabalho feito
pelo CBPMESP para orientar
a população sobre as medidas
de segurança contra incêndio,
especialmente, na educação
infantil.

A ideia da Frente Parlamentar é replicar esse modelo para
todo o Brasil; o segundo, refere-se a um projeto de lei, ainda
em discussão, que visa a exigir
e verificar o trabalho de inspeção periódica de medidas de
segurança contra incêndio em
ambientes empresariais.
Outro tema importante discutido foi em relação às mudanças resultantes da criação do
MESP (Ministério Extraordinário
de Segurança Pública). A Secretaria Nacional de Segurança
Pública (SENASP), antes vinculada ao Ministério da Justiça,
passa agora a integrar esse
novo ministério. Além disso, o

Modelo Nacional de regulamento de segurança contra incêndio
e emergência deve ter sua versão final emitida até junho. E o
formulário de coleta de estatísticas de incêndio já foi finalizado.
A intenção da SENASP é enviá-lo com a pesquisa de perfil que
já é aplicada periodicamente.
A pauta também incluiu
avanços do eixo de capacitação, em que a Frente Parlamentar tem trabalhado com a
CAPES e MEC, para a inclusão de uma nova área de conhecimento, permitindo assim
cursos de graduação, pós graduação e mestrado em engenharia de incêndio.

ABSpk realiza treinamento NFPA 13 na Unisinos

Nos próximos dias 16 a
18 de maio, a ABSpk promoverá mais uma edição
do curso “Projeto e Cálculo Hidráulico de Sistemas
de Sprinklers Padrão NFPA
13”, em parceria com a Unisinos e ITT Performance.
O curso acontecerá no
Campus de Porto Alegre
da Unisinos, e será ministrado por dois dos cinco instrutores da ABSpk
capacitados pela NFSA, inclusive o atual Presidente

da Entidade, Felipe Santa
Rosa de Melo.
O ingresso para o curso é de R$ 2.250 até o
dia 6 de maio. Após essa
data, o valor da inscrição
sobe para R$ 2.500,00.
Associados ABSpk, alunos UNISINOS, membros
do ITT Performance e oficiais bombeiros da ativa
têm desconto adicional de
10% sobre o valor pago,
em qualquer período. A
inscrição inclui materiais,

certificado de participação
e alimentação. A ABSpk
também oferece condições especiais para grupos da mesma empresa.

Engenharia, fez uma apresentação sobre as funcionalidades dos sistemas de sprinklers. O evento foi promovido
pela Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Mogi das Cruzes, em

Anote em sua agenda os
nossos próximos encontros:
MAIO
02 a 05 – Business & Leadership
Conference, NFSA, Fort Lauderdale,
Flórida, USA
03 – Reunião do CB-24/ABNT
16 a 18 – Curso NFPA13 na
Unisinos, Porto Alegre, RS
23 – Reunião de Associados ABSpk
JUNHO
07 – Reunião do CB-24/ABNT
11 a 14 – NFPA Conference& Expo,
Las Vegas, USA
13 e 14 – Fire Sprinkler International,
European Fire Sprinkler Network,
Estocolmo, Suécia
JULHO
05 – Reunião do CB-24/ABNT
18 – Reunião de Associados ABSpk
AGOSTO
02 – Reunião do CB-24/ABNT
08 – Seminário ABSpk com
ABRALOG
15 - SBS Florianópolis
21 a 23 – ANRACI Fire Protection
2018, Bogotá, Colômbia
SETEMBRO
13 – Reunião do CB-24/ABNT
19 – Reunião de Associados ABSpk
OUTUBRO
03 a 05 – Fire Show – São Paulo
Expo
04 – Reunião do CB-24/ABNT
09 e 10 – 3rd International Fire
Forum, AMRACI, Cidade do México,
México
23 a 26 – III CBSpk – Atibaia, São
Paulo

Sprinklers são destaque em iniciativa da AEAMC
A ABSpk participou do 1º
Seminário de Engenharia de
Segurança contra Incêndio,
em Mogi das Cruzes, que
aconteceu nos dias 26 e 27
de abril. O Cel. Nilton Miranda, da associada Feuertec

CALENDÁRIO
ABSPK 2018

parceria com a FundaBom
(Fundação de Apoio ao
Corpo de Bombeiros) e o
CBMESP. A iniciativa contou ainda com o apoio do
CREA-SP e do SindusCon
de São Paulo.

NOVEMBRO
07 – Reunião de Associados ABSpk
08 – Reunião do CB-24/ABNT
21 a 23 – XVIII Seminário Nacional
do Corpo de Bombeiros –
SENABOM e a Feira Internacional
de Prevenção de Incêndios e
Emergências – FIPIE, Foz do
Iguaçu, Paraná
DEZEMBRO
06 – Reunião do CB-24/ABNT
12 – Confraternização anual ABSpk
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CBSpk 2018

Palestra de abertura já está definida

Estudo trará características, falhas e vulnerabilidades dos sistemas de sprinklers instalados em dez edificações comerciais

A 3º edição do CBSpk terá
como tema principal a inspeção,
testes e manutenção de sistemas de chuveiros automáticos.
A palestra de abertura do
Congresso será baseada nos resultados de uma análise que contempla a inspeção mensal de 10
edifícios comerciais em São Paulo com soluções de sprinklers instaladas. Os edifícios, identificados
por uma ficha de inspeção padronizada e fundamentada na norma

NFPA 25 e em anexos da IT 23,
terão seus sistemas verificados e
testados ao longo de seis meses.
O objetivo é evidenciar as condições encontradas, ações realizadas e progressos obtidos durante
o período do projeto.
A GSFA é a empresa responsável pela execução da
análise e Diana Araújo, Diretora
Financeira da Entidade e proprietária da Tecfire Consultoria,
estará à frente da coordena-

ção da equipe, responsável por
identificar padrões, orientar correções necessárias e fornecer
treinamento para os times de

manutenção, garantindo a utilização correta dos sistemas.
O projeto conta com o apoio
financeiro de US$ 20 mil da IFSA.

Grade de conteúdo do CBSpk também já está formatada

Os temas dos painéis e cursos do evento também já estão sendo trabalhados. Confira abaixo os temas mais relevantes que estarão em pauta:
CURSOS

PAINÉIS
• Normas e Legislação de sistemas de sprinklers
• Responsabilidade civil e criminal
• Projetos e instalações de sprinklers com qualidade
• Novas tecnologias de sprinklers
• O outro lado da historia – a visão de usuários finais, reguladores e seguradoras sobre sprinklers
• Como os sprinklers vem sendo tratados do mundo

• NFPA 25 – Teoria e prática (8h)
• Proteção de armazéns de inflamáveis (+aerosol) – 8h
• NFPA 30 (4h) • DS-7-2 (1h) • NFPA 30B e NBR aerossóis (1h)
• NFPA 30 x 17505 – erros mais importantes na versão ABNT da NFPA 30 (1h)
• Nova IT SP de líquidos inflamáveis (1h) • Software de cálculo hidráulico (8h)
• Alternativa IRAS com k-25 (4h)

Certificação

Não ao uso de sprinklers sem certificação

A Frente Parlamentar Mista de
Segurança contra Incêndio criou um
grupo dedicado a trabalhos direciona-

dos à área de prevenção e combate a
incêndio, responsável por redigir uma
regulamentação para certificação de

equipamentos. A ABSpk contribui com
o projeto, detalhando quais equipamentos devem ser certificados - além

de sprinklers, centrais de alarmes,
acionadores e outros sistemas de D&A
- e como devem ser as certificações.

Preservação Histórica

Reconstrução do Museu da Língua Portuguesa terá consultoria da ABSpk
ABSpk ofereceu consultoria à Fundação Roberto Marinho para revisão do projeto do
sistema de sprinklers na obra
de restauro e reconstrução do
Museu da Língua Portuguesa, incendiado em dezembro
de 2015. O incêndio, supostamente iniciado pelo superaquecimento de um equipamento elétrico, se alastrou por três
pavimentos dos quatro do edifício, atingindo uma área de
3.200m2.Uma equipe de 165
bombeiros permaneceu no lo-

cal por 20 horas para conter o
acidente. Na época, felizmente, o museu tinha um acervo
digital extenso e todo com
backup, o que evitou a perda de
informações críticas. Entretanto,
equipamentos de projeção, alto
faltantes e tudo que havia de
madeira no prédio foi perdido,
além de um bombeiro ter perdido
sua vida.
Para a reconstrução do edifício, a ABSpk sugeriu a instalação dos Concealed Sprinklers,
ou bicos de sprinklers ocultos.

Essa escolha visa à harmonia
entre segurança e projeto arquitetônico. Por meio da adoção de
um sistema de combate a focos
de incêndio que pode receber
acabamento diferenciado, a solução se adapta às diferentes
ambientações que compõem o
museu sem interferir no projeto
arquitetônico original de cada
uma das diversas salas.
A consultoria da ABSpk contempla desde o acompanhamento da instalação, a verificação da adequação do sistema

ao projeto, a assessoria para
as implementações dos sistemas de energia e hidráulico
para garantia de operação dos
sprinklers até a pós-instalação.
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Revisão de ITs

EMPRESAS ASSOCIADAS:

ABSpk encaminha ofício ao CBMESP
Documento sugere revisão nas ITs 09 e 25

Em março, foi lançada uma nova
revisão das Instruções Técnicas pelo
CBPMESP. Alinhada ao propósito de
contribuir e orientar a elaboração de
normas técnicas, a ABSpk elaborou
uma série de sugestões de mudanças
nas ITs 09 (compartimentação) e 25
(líquidos inflamáveis e combustíveis).
O ofício entregue pela ABSpk
reuniu ainda documentos gerados

por alguns de seus associados, propondo alterações e identificando divergências frente a outras normas
internacionais. Por exemplo: foram
solicitados esclarecimentos quanto
à atualização na IT 09, que amplia
a área de compartimentação horizontal, para J-4, de 2.000m² para
4.000m², igualando ao que é permitido para J-3.

Mercado

Conscientização será foco da participação
da ABSpk na Fire Show 2018
A ABSpk confirmou sua participação na 13ª edição da Fire Show – International Fire Fair, que acontecerá
entre os dias 3 e 5 de outubro de
2018, no São Paulo Expo Exhibition
and Convention Center. Organizada
pela Cipa Fiera Milano, o evento espera receber este ano mais de 50 mil
visitantes entre bombeiros, cipeiros,
compradores, integradores, inspetores de riscos, instaladores e demais
profissionais do setor de equipamentos contra incêndios. A Fire Show

tem como objetivo difundir o conceito
prevencionista de incêndios e oferecer aos congressistas uma série de
cursos, workshops e seminários para
o aprofundamento do conhecimento
profissional.
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A Newsletter ABSpk é uma publicação da Associação Brasileira de Sprinklers para promover o desenvolvimento do
mercado de sistemas de chuveiros automáticos, por meio da divulgação de noticias, eventos, casos de sucesso, iniciativas
e opiniões. A reprodução parcial ou total de qualquer matéria só é permitida mediante autorização. Av. Angélica, 2.223,
Cj. 304, CEP 01227-200, São Paulo (SP) - Fone: (11) 3627-9829 - www.abspk.org.br
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Colaboradora da edição: Cristina Defendi
Produção Gráfica: Visual Design e Equilíbrio - Projeto Gráfico: Rafael dos Anjos
Participe da Newsletter ABSpk. Sugira pautas, faça sugestões e envie seu artigo*.
Fale com a Redação: imprensa@abspk.org.br
* Artigos técnicos estarão sujeitos à apreciação e aprovação do Comitê Técnico da ABSpk.

ABNT CERTIFICADORA
ALVENIUS
AMANCO
ARGUS
AXA MATRIX
BAKEN ENGENHARIA
BLEVE
BLUE FIRE
BOMBAS GRUNDFOS
CLESSE
CONCRET
DANGER
DECAN 3
DETECTA SDCI
DINAMICA
DITEC
ECO SAFETY
EDMAT
ENGEART
ENGEFIRE
ENGEPLOT
FEUERTEC
FM APPROVALS
FM GLOBAL
GAMAFIRE
GERMEK
GIROTTO 404
GLOBE FIRE
GSFA
HARTBAU
ICS ENGENHARIA
IFSA
INOVATRI
IPÊ CONSULTORIA
JK MONTAGENS
KIT PROJETOS
KSB BOMBAS
KSF ENGENHARIA
LUBRIZOL
MARCA SANTANA
MINIMAX
MS CONSULT
MSA ENGENHARIA
MSE
NEW SAFETY
OMEGA PROJETOS
OMINI
ON ENGENHARIA
PELACANI
PHI ENGENHARIA
POTENZA
PRODUCTO
PROTECIN
PROTECTO-TEC
QUALYFIRE
REFERENCIAL MI
RELIABLE
RUHRPUMPEN
SECUR
SECURITY FIRE
SENIOR
SKK
SKOP
SORENGE
SPHE
SUGAN
TBJ
TECFIRE
TECNO FIRE
TEMON
TUPY
TYCO FIRE
UL
VICTAULIC
VIKING
XINGU ENGENHARIA

