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Segurança e
qualificação profissional
Desde que iniciamos a publicação da Revista da Instalação, em abril desse ano,
notamos que este mercado enfrenta grandes desafios e que eles se repetem, não
importa a área de atuação. Seja na parte hidráulica, elétrica, de gás ou qualquer
outro tipo de instalação, os problemas são bastante parecidos, muitas vezes idênticos, e mais uma vez notamos isso nessa edição que acaba de chegar às suas mãos.
Isso fica evidente, por exemplo, em nossa matéria de capa, que tem como foco
central os encanadores. A reportagem mostra como esses profissionais são importantes
para o bom funcionamento das instalações hidrossanitárias, mas também traz à tona
um problema que atinge todas as áreas da instalação: a qualificação da mão de obra.
A matéria deixa claro que, hoje, grande parte das pessoas que atuam como encanadores não tem a devida formação e qualificação. São pessoas que aprendem
a trabalhar na prática, sem orientação adequada, e que acreditam estar fazendo o
certo, mas não estão. Resultado: muitas vezes a instalação é malfeita e ineficiente.
E isso se repete na área elétrica, com os eletricistas; na área de gás, com os instaladores, e assim por diante.
O problema, aliás, é apresentado também em nossa matéria sobre a importância da ventilação nas instalações de aquecedores de água a gás. Assim como ocorre com os encanadores, profissionais têm cometido erros básicos na ventilação dos
equipamentos a gás. Só que nesse caso, o risco não é a inundação de uma sala ou
o prejuízo financeiro que um vazamento de água pode causar. O risco é de morte,
pois se a ventilação for ineficiente, o ambiente pode acumular monóxido de carbono (gerado a partir da queima do gás no aquecedor), que pode matar uma pessoa.
Para mudar o quadro, seja em qual área for, só há um caminho: a conscientização de profissionais e usuários. E essa é uma das funções da Revista da Instalação.
Assim como fizemos nessas primeiras edições, vamos seguir elaborando reportagens
que mostrem a importância da qualificação profissional e de se executar instalações
seguras e eficientes. Mais que uma simples publicação, aos poucos vamos consolidar nossas páginas como um espaço de discussões permanentes para todos os que
atuam na área de instalações e que querem a sua evolução. E para isso contamos
com a participação e colaboração de todos.
Seja bem-vindo, a revista também é sua. Participe, mande sugestões, críticas e
nos ajude a fazer um mercado melhor.
Boa leitura!
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Actividades y noticias
de los principales
actores del sector.

A Companhia de Gás de São Paulo (Comgás)
realizou em setembro a terceira edição do “Inova Comgás”. O evento teve o objetivo de apresentar as áreas de interesse da companhia para
o desenvolvimento de novos projetos para o ciclo 2016/2017 da área de Pesquisa & Desenvolvimento e Inovação.
“Entendemos que a energia precisa evoluir
todos os dias e nosso interesse é entregar um
serviço cada vez melhor para os nossos clientes.
A Comgás mantém há 12 anos a área de Desenvolvimento e Inovação com a finalidade de buscar novos produtos e soluções tecnológicas que
garantam a eficiência e aumentem a qualidade e
segurança dos serviços prestados. Desde então,
já investimos mais R$ 46 milhões no desenvolvimento de 128 projetos”, afirma o gerente de Pesquisa e Desenvolvimento da Comgás, Bruno Anici.
Os novos desafios foram apresentados para
que empresas parceiras da companhia possam
desenvolver projetos em diversas áreas. Em “In-

Guia de
produtos

A Metaltex lançou recentemente uma edição atualizada de seu guia geral de produtos. O
material foi desenvolvido para permitir uma consulta rápida, com informações básicas de todo o
portfólio de produtos da empresa, que atua em
dois segmentos: automação industrial e componentes eletrônicos. Além da versão impressa, o
guia também está disponível para download no
site www.metaltex.com.br.
Fundada em 1958, a empresa foi pioneira na
fabricação de relés no Brasil. Hoje é uma empresa
global. Além de sua matriz e parques fabris em São
Paulo, Taiwan e China, conta com nove filiais em
regiões estratégicas no Brasil e distribuidores espalhados por todo o território nacional, Américas
do Sul, Central e do Norte, Europa e Ásia. A Metaltex fornece soluções completas tanto em componentes eletromecânicos como para automação
industrial, sempre alinhadas com as mais recentes
tecnologias e certificação ISO 9001: 2008.
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fraestrutura”, por exemplo, a Comgás busca novas ideias voltadas para a otimização e processos,
como a visualização em tempo real dos danos em
sua rede, soluções tecnológicas para treinamentos
e até mesmo drones para inspeção.
O tema “Desafios Tecnológicos” foi apresentado
voltado principalmente para os processos executivos como, por exemplo, possíveis automatizações
da leitura de medidores e acompanhamento do
consumo online. Na área de “Mobilidade Urbana”
foram apresentadas ações focadas no GNV como
novos aplicativos e kits otimizados para a conversão.
Para os equipamentos já existentes a Comgás
busca o “Desenvolvimento Tecnológico” em
aplicações como aquecimento de piscinas, ar-
condicionado e kits para conversões de fogões.
Os temas de “Geração Distribuída”, com foco
em geradores e turbinas e “Outras Fontes de
Energia” para serem associadas ao gás natural,
como biometano, também foram apresentados
pela companhia.

Prêmios e
comemoração

A ScotchMR 33+, fita isolante mais popular
do Brasil, acaba de completar 70 anos. E para
comemorar e agradecer pela confiança dos
consumidores, a 3M lançou em setembro uma
promoção que dará um veículo Moby, da Fiat, e
ainda 70 prêmios no valor de R$ 500,00. Além
disso, o produto ganhará uma edição especial
de aniversário com embalagem dourada.
Com premiação total no valor de R$ 65.305,00
a Promoção ScotchMR 33+ 70 anos teve início no
dia 19 de setembro e terá seu encerramento às
23h59 do dia 19 de dezembro. Para participar é
preciso ter mais de 18 anos e cadastrar os códigos
de barras e números dos cupons fiscais das fitas
Scotch 33+ compradas dentro do período promocional no site: www.3m.com.br/promocaofitaisolante3m. O limite de produtos cadastrados por
CPF é 40. Cada produto gera um número da sorte.
O sorteio, pela loteria federal, acontece no
dia 21 de dezembro.

Negócios na América Latina
Em visita ao Brasil no mês de setembro, James
Delande, diretor de Marketing de Produto da ClickSoftware, que atua no fornecimento de soluções
para a gestão automatizada e otimização da força de trabalho e serviços em campo, falou sobre a
atuação e perspectivas da companhia no Brasil e
América Latina, destacando a importância da região para a ClickSoftware.
“Globalmente, temos tido grande sucesso em
países que atravessam dificuldades econômicas,
uma vez que nossas soluções auxiliam as companhias prestadoras de serviço, especialmente dos setores de Telecom, energia e seguros, a superarem
a recessão por meio do aumento da produtividade, redução de custos e melhoria no atendimento
e satisfação do cliente. No Brasil, o cenário não é
diferente”, declarou o executivo.
Segundo Delande, tecnologias como as da ClickSoftware podem ajudar, e muito, as empresas
brasileiras a conquistarem ganhos reais de lucrati-

vidade ao promoverem um maior engajamento do
cliente. “A prestação de um serviço em campo de
alta qualidade não só melhora o relacionamento,
mas também aumenta a satisfação e retenção
do cliente, gerando um crescimento orgânico
na receita”, enfatizou.
Ele lembrou ainda que a América Latina é um
mercado ainda pouco maduro na automatização da
força de trabalho em campo. Por isso, neste contexto, representa um grande potencial, sendo cada vez
mais estratégica para os negócios da companhia,
com uma estimativa de crescimento para 2017 da
ordem de 30% a 50% a mais que a média mundial.
Um dos maiores negócios já realizados pela ClickSoftware em todo o mundo, por exemplo, ocorreu
no Brasil, com a operadora OI, em um projeto que
envolve cerca de 40 mil técnicos em campo. Além
do Brasil, são considerados mercados prioritários na
região Argentina, Peru, Colômbia e México, notadamente nos setores de Telecom, utilities e seguros.
Foto: Fotolia

NOTAS

Estratégia de
diversificação
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Como parte de sua estratégia de crescimento, a Termomecânica está diversificando a atuação e ingressando no mercado de
alumínio. A empresa, que detém a liderança da indústria de transformação de cobre,
passará a fabricar uma linha de produtos
de alumínio para atender segmentos como
refrigeração, automobilístico, embalagem e
construção, entre outros. Estão sendo investidos recursos da ordem de R$ 27 milhões
na adequação de dois galpões, totalizando 4.200 m², localizados em uma de suas
unidades fabris em São Bernardo do Campo (SP), e na aquisição de equipamentos e
tecnologias para viabilizar o novo negócio.
O projeto terá duas fases: a primeira,
que acaba de ser ativada e é voltada ao
consumo interno e à área de influência do
Mercosul, deve produzir entre 200 e 250
toneladas por mês; e a segunda, com início
ainda não previsto, alcançará outras regiões
do globo, com uma capacidade produtiva
em torno de 1.500 toneladas. Somando-se
todas as indústrias que podem ser atendidas na primeira etapa, estima-se um potencial a ser explorado pela TM de duas mil
toneladas por mês. Já na segunda fase, as
oportunidades de negócios serão mais amplas, pois somente o mercado interno está
estimado em até 130 mil toneladas por ano.
“Há um grande potencial para o
alumínio por conta da versatilidade e variedade de aplicações
que comporta. É um metal alternativo ao cobre para o setor de refrigeração; ao aço na
indústria automobilística; e
ao papel, plástico e vidro no setor de embalagem, apenas
para citar alguns
exemplos”, explica Regina Celi
Venâncio, presidente da Termomecânica.

Nova fábrica

A multinacional americana Teslights, empresa
de gestão inteligente de energia com unidades nos
Estados Unidos, Espanha, Hong Kong, México, Argentina, entre outros, inicia as operações no Brasil
e inaugura uma fábrica de lâmpadas de LEDs inteligentes em Jundiaí (SP).
O objetivo é atender a demanda interna por uso
dos recursos de energia de forma sustentável, desde a concepção do projeto de iluminação, otimização da infraestrutura energética e implementação
de lâmpadas e sistema de telegestão de fabricação
própria. A Teslights avalia que o mercado de eficiência energética no mundo alcançará a marca de
US$ 425 bilhões, nos próximos dez anos.
“A Teslights é uma fornecedora de soluções em
iluminação inteligente, capaz de habilitar e prover
dados para análise e decisões em projetos de internet e Big Data. Nosso modelo de negócios consiste
em oferecer às indústrias, comércios e municípios
uma plataforma flexível que permite o gerenciamento de todos os dispositivos elétricos, seja em
um escritório ou em toda uma cidade. Para garantir
a eficiência do projeto, produzimos nossa linha própria de LEDs inteligentes que podem ser totalmente customizados de acordo com a necessidade de
cada empreendimento”, explica o fundador e CEO
da Teslights, Fernando Cancela.
Entre as soluções que garantem uma taxa interna de retorno acima de 70% estão: lâmpadas LED
inteligentes produzidas com sistema modular, com
certificações internacionais de qualidade, segurança
e performance que atingem o recorde de 190 lm/W
do Lightning Facts, o que possibilita um sistema de
telegestão que é capaz de se comunicar com todos
os protocolos de informação existentes.
Segundo Cancela, a expectativa é que o Brasil se torne o segundo maior mercado do mundo,
atrás apenas dos Estados Unidos, e seja responsável por 30% do faturamento global da empresa nos
próximos cinco anos. “O Brasil é um dos principais
mercados da América Latina, por isso optamos por
construir a nossa unidade fabril aqui para fornecer
para toda a região. Dessa forma, atendemos toda a
cadeia produtiva, entregando desde o serviço, produto, atendimento técnico local e garantia. Nosso
objetivo é tornar a unidade de Jundiaí o showroom
modelo para o mundo com todos os nossos serviços
e produtos instalados”, comenta Cancela.

NOTAS

Avanço solar
Os estados brasileiros deram um importante passo para atrair investimentos na micro e minigeração
distribuída no País. Pará, Sergipe, Paraíba, Piauí e Rondônia anunciaram recentemente a adesão ao Convênio ICMS nº 16/2015, que autoriza os governos
estaduais a isentarem o ICMS
sobre a energia injetada na rede
e compensada na geração distribuída. Agora, já são signatários
21 estados e o Distrito Federal.
Para o presidente executivo da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR), Rodrigo Sauaia,
o poder público tem dado sinais claros
de que enxerga nas energias renováveis
uma grande oportunidade,
especialmente em

tempos de crise financeira. “Trata-se de uma medida estratégica para incentivar investimentos na
área, movimentar a economia, atrair empresas e
gerar novos empregos de qualidade nos estados.
A medida já beneficia cerca de 174 milhões de
brasileiros, o que corresponde a mais de 85% da
população do País”, comemora Sauaia.
A ABSOLAR ainda articula junto aos governos
estaduais a adesão das unidades da federação que
ainda estão de fora do convênio. “Ao adotarem o
Convênio ICMS nº 16/2015, os estados tornam-se
mais competitivos na atração de investimentos, empresas e empregos de qualidade para a sua região.
Por isso, a ABSOLAR incentiva os estados restantes
a não ficarem de fora desta tendência nacional e
internacional em favor de um país mais renovável
e sustentável”, esclarece Sauaia.

Foto: Fo
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Evento de utilities
A 14ª edição da Latin American Utility Week
(LAUW), o principal encontro de utilities na América Latina, foi encerrado com um balanço positivo
para o segmento. Mercado caminhando para um
ambiente pleno de competitividade, negócios em
expansão e um setor comprometido com a tecnologia de ponta e inovação são alguns dos aspectos que marcaram o evento que reuniu players e
especialistas entre os dias 13 e 15 de setembro,
no Transamérica Expo Center (SP).
Durante a feira, 45 marcas apresentaram inovações em equipamentos, tecnologias e soluções
para automação de redes, geração, transmissão,
distribuição e comercialização de energia, medição
de energia, água e gás e smart grid reunindo soluções inovadoras para o mercado da América Latina.
O mercado demonstra que está retomando
um ritmo promissor. Durante a Rodada de Negócios realizada nesta edição da LAUW, 47 reuniões
pré-agendadas reuniram cinco empresas compradoras (EDP, CPFL, Sabesp, Tradener e Enerpeixe) e
20 expositores dos segmentos de geração, transmissão e distribuição de energia, água e gás. A
perspectiva de geração de negócios para os próximos meses, decorrentes desses encontros, é de
US$ 8,4 milhões em investimentos, compras e
parcerias no segmento de utilities.
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Além do networking e ambiente propício para
os negócios, a 14ª LAUW ofereceu aos participantes uma oportunidade única em termos de troca
de conhecimentos e experiências. Nesta edição,
os eventos de conteúdo ganharam uma versão
inédita: a conferência panorâmica, um conceito
inovador que permitiu ao conferencista transitar
entre as apresentações sobre Metering, Smart
Grids, Renewables, Water e Smart Cities em um
único ambiente integrado.
“Esta edição da LAUW nos confirmou que as
empresas do setor assumiram uma postura mais
otimista com relação ao futuro. Lentamente, o
ritmo dos negócios ganha força e as companhias
voltaram a projetar crescimento mesmo que a
médio prazo. É muito encorajador como organizadores da LAUW saber que contribuímos com este
cenário”, avalia Sergio Jardim, diretor da Clarion
Events, organizadora da LAUW 2016.
“A participação de cada visitante e cada expositor foi fundamental para o sucesso do evento,
que mais uma vez se confirmou como o principal
fórum de discussão para os setores de energia,
água e gás da América Latina”, destacou o gerente Comercial Fernando Merida, lembrando que a
data da próxima edição já está definida: 19 a 21
de setembro de 2017.

Treinamento técnico

Um programa de educação e treinamento dirigido aos estudantes de escolas técnicas profissionalizantes que, no futuro, serão profissionais
da construção civil, eletricistas, encanadores, pedreiros, mecânicos, marceneiros e gesseiros, entre
outros. Assim é o “Entre Profissionais”, iniciativa
da IRWIN, fabricante de ferramentas e acessórios, e que entra em seu terceiro ano de sucesso
em parceria com as escolas SENAI e Instituto de
Construção. Em 2016, serão cerca de 10 mil novos
alunos que participarão, sob a tutela de 10 professores-embaixadores formados pela própria IRWIN.
O “Entre Profissionais” é uma iniciativa proprietária da empresa no Brasil e tem a prerrogativa de já
ter engajado cerca de 7.500 alunos sob a orientação
de professores-embaixadores, em 2014 e 2015. A
dinâmica de envolvimento começa com a chegada
dos professores indicados pelas escolas, que desembarcam em São Paulo vindos de todo o País, para
uma imersão. Nesse ambiente, são orientados a conhecer as ferramentas e a filosofia da empresa, que
coloca a qualidade e segurança do profissional da
construção civil acima de qualquer premissa.
O conhecimento adquirido é transportado
para um módulo de aprendizagem que é inserido dentro da grade das escolas técnicas. Batizado
como “Ferramentas Manuais Utilizadas nos Processos da Obra”, esse conteúdo abrange conhecimentos necessários ao profissional que trabalha
dentro da obra, e não apenas a utilização correta
das ferramentas, mais conservação e armazena-
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gem. “Estar próximo do futuro profissional quando ele ainda está em formação
e falar de temas como performance, produtividade e segurança é fundamental. E
isso irá repercutir durante a vida inteira
desse estudante”, afirma Joana Kfuri,
gerente de Ativação da IRWIN.
A aproximação da IRWIN com os
profissionais do mercado começou antes do programa “Entre Profissionais”. Há cinco
anos, criou o Dia do Profissional da Construção.
A empresa visitava obras com o objetivo de distribuir exemplares de seu portfólio. Com o passar
dos anos, a empresa percebeu que deveria ir além,
dando a oportunidade de conhecimento dos processos e indicando as ferramentas que contribuem
para melhor performance.
Para incentivar a participação de todos, a IRWIN
criou campanhas de incentivo para os professores e
escolas participantes, premiando ante métricas estabelecidas as melhores performances. O diferencial deste ano será um sorteio de uma moto para
os alunos treinados, incentivando a concluir o treinamento e participar da Blitz nas escolas. Segundo
Joana, “a IRWIN disponibiliza uma van equipada
com seu portfólio de produtos para visitas nas escolas participantes nos meses de outubro e novembro para complemento do treinamento e celebração
do dia do profissional da Construção”. O programa
passará pelos estados da Bahia, São Paulo, Mato
Grosso, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul.

Foto: Fotolia
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The quality of building water and sanitary
plumbing systems depends mainly on the
plumber’s work. The problem is that Brazil has
a lack of qualified professionals, which ends up
creating a gap in the chain.
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La calidad de las instalaciones hidráulicas y sanitarias
de los edificios depende principalmente de la mano de
obra del plomero. El problema es que Brasil tiene una
falta de profesionales cualificados, que termina creando
un vacío en la cadena.

Instalações
sob risco
Por Paulo Martins

Pouca qualificação dos
encanadores é um grande
problema a ser equacionado
na área de instalações.
Grande parte dos
profissionais ainda aprende
a trabalhar na prática, sem
orientação adequada.

Foto: Fotolia

O

encanador é um profissional essencial na área da construção civil. Seja em edificações habitacionais, comerciais ou industriais, a
qualidade das instalações hidráulicas e sanitárias depende, sob
vários aspectos, da atuação desse tipo de especialista.
O problema, no Brasil, é que faltam trabalhadores devidamente qualificados, o que acaba criando um buraco nessa cadeia e expondo os ocupantes das construções a riscos diversos, eventualmente.
Preocupadas com essa questão, associações e empresas que atuam no
segmento estão se mobilizando cada vez mais no sentido de difundir ações
que contribuam para aumentar o grau de profissionalização da atividade.
Conforme análise de especialistas do setor, de maneira geral, o grau de
qualificação dos encanadores hidráulicos que atuam nas áreas residencial
e predial é baixo ou quase inexistente, devido a fatores como a pequena
disponibilidade de formação voltada a esses profissionais. “A extinção de
quase todos os cursos técnicos nas escolas públicas deixou uma lacuna
nessa área”, confirma o engenheiro Marcos Antonio Paschotto, proprietário da Superinstal Engenharia e diretor vice-presidente do Sindinstalação
(Sindicato da Indústria da Instalação - SP).
Outras dificuldades enfrentadas pelo trabalhador que deseja se qualificar são a falta de dinheiro e sua baixa escolaridade, que pode beirar o
Revista da InstalaçÃO 13
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Formação

Foto: Divulgação

Durante seus 75 anos de existência,
a Tigre vem apoiando a formação
de encanadores, realizando
treinamentos constantes e
reconhecendo esses profissionais
por meio dos programas de
relacionamento da companhia.

analfabetismo, em alguns casos. “Algumas iniciativas de instituições de qualificação profissional voltadas para essa
área afastam quem as procuram, por serem pagas e por exigirem algum conhecimento escolar”, constata Paschotto.
Tanto por falta de recursos quanto
de educação básica, muitos profissionais
que atuam no segmento acabam tendo
que aprender o ofício ‘na raça’, em vez
de frequentarem um curso preparatório.
Ao longo do tempo e, conforme seu interesse, esse trabalhador vai recebendo
informações daqueles que detêm maior
conhecimento. “De maneira geral, quan14 Revista da InstalaçÃO

do olhamos para os mercados formal
e informal, vemos que ainda estamos
distantes do ideal. Boa parte dos profissionais ainda aprendem na prática, sem
qualquer orientação”, comenta Ricardo
Gonçalves dos Reis, coordenador de Capacitação de Mercado da Tigre, empresa
líder na fabricação de tubos, conexões
e acessórios no País e uma das maiores
do mundo.
Como consequência dessa situação,
a disponibilidade no mercado de profissionais devidamente qualificados é insuficiente para atender à demanda do País,
principalmente nos momentos em que o

setor da construção civil apresenta bom
desempenho. “Infelizmente essa oferta é
ínfima, o que pode ser constatado quando ocorre crescimento da economia”,
observa o diretor do Sindinstalação. Portanto, com a esperada retomada da atividade no País, a tendência é que o problema torne a se agravar. “Se o esforço
de capacitar o setor não for contínuo e
duradouro, quando a economia voltar a
crescer teremos novamente problemas
com a escassez de profissionais bem preparados”, alerta Ricardo Reis.
Outra característica do segmento é
que percebe-se a existência de diferentes níveis de qualificação, quando se
comparam os trabalhadores contratados
por instaladoras e construtoras e aqueles que atuam de maneira autônoma.
“Normalmente as empresas possuem
um controle maior sobre a qualificação
de seus profissionais, estabelecendo de
forma mais concreta requisitos técnicos
de competência”, relata Alberto Fossa,
diretor-executivo da Abrinstal (Associação Brasileira pela Conformidade e Eficiência de Instalações).
Conforme exemplifica o porta-voz,
as empresas instaladoras que obtiveram certificação junto ao programa
Qualinstal são obrigadas a evidenciar,
periodicamente, as qualificações que
seus profissionais possuem. Fossa se
refere ao Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas Instaladoras e
Instalações, coordenado e monitorado
pela Abrinstal. O instrumento estabelece requisitos técnicos aplicáveis às empresas de forma a garantir a crescente
estruturação do setor e a melhoria da
qualidade e da segurança dos serviços
prestados.

execução de serviços que requerem treinamento específico, como soldagem em
tubos de cobre e tipo PPR, soldas foscoper e outras. Pode ainda haver baixa
produtividade, qualidade e eficiência na
execução das tarefas.
Ricardo Reis, da Tigre, observa que
os encanadores são grandes influenciadores do mercado, tanto na construção
formal quanto informal. Em muitos casos eles detêm a opção de escolha do
produto a ser utilizado ou influenciam
fortemente na decisão. “A falta de informação e qualificação deste profissional muitas vezes provoca escolhas
ruins, que, ao serem instaladas também
de maneira inadequada, podem causar
diversas patologias, como vazamentos,
obstruções por falha na união entre tubos e conexões, rupturas, colapso de
tubulações enterradas e falhas dos sistemas de drenagem, entre outros. Todos
esses problemas têm forte impacto no
andamento da obra e em seus custos”,
enumera o especialista.
Foto: Fotolia

A essa altura o leitor deve estar se
perguntando por que tanto barulho em
torno da falta de formação dos encanadores. Afinal, a quais riscos os ocupantes de uma edificação estarão sujeitos,
caso esse tipo de serviço seja malfeito?
Segundo Alberto Fossa, a falta de
qualificação desses profissionais gera
problemas de diversas ordens nas instalações. “São identificadas diversas
‘patologias’ no universo da construção
civil, envolvendo falta de atendimento
a requisitos técnicos de normalização e
falha no atendimento aos projetos das
instalações. Esses problemas colocam
em risco a saúde e a segurança dos próprios profissionais e dos usuários finais
das instalações. Todos são problemas
oriundos da falta de conhecimento técnico no tipo específico da instalação realizada”, detalha o diretor da Abrinstal.
Marcos Paschotto, do Sindinstalação, destaca também que o profissional
sem a devida formação pode ter dificuldades no entendimento de manuais e na

Foto: Divulgação

Consequências para
a população

A extinção de quase todos os
cursos técnicos nas escolas
públicas deixou uma lacuna
nessa área.
MARCOS ANTONIO PASCHOTTO
SINDINSTALAÇÃO

Segundo Paschotto, um dos sinais
que revelam que uma instaladora pode
estar sendo afetada pela qualidade insatisfatória de sua mão de obra na área
hidrossanitária é o excesso de manutenção após a entrega da obra.
“Uma instaladora com mão de obra
inadequada corre os riscos de aumentar
o nível de retrabalho dos serviços executados, ter clientes insatisfeitos, ver
ampliados os problemas trabalhistas
devido a acidentes e perder produtos
por aplicação indevida”, complementa
Alberto Fossa.
Ricardo Reis detalha três análises
importantes que precisam ser feitas
para se chegar a uma conclusão a respeito dessa questão. Em primeiro lugar,
quanto ao cronograma de execução, diferenças muito grandes entre aquilo que
foi previsto e o que foi realizado podem
indicar falha no processo de instalação
- caso não exista nenhum outro fator
conhecido.
Segundo: após a conclusão dos trabalhos, a construtora e/ou instaladora
Revista da InstalaçÃO 15
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deve exigir a realização dos testes e
avaliações recomendados pelas normas,
sendo este um importante mecanismo
para identificar problemas de instalação.
Por fim, é recomendável avaliar o
pós-obra. “Reclamações em excesso e
falhas cíclicas podem indicar um processo de instalação deficiente. É importante ressaltar que o problema pode
não estar na mão de obra, e que em
todos casos os fabricantes devem ser
acionados. Dessa forma, podem contri-

cias. Esse especialista também deve ter
disciplina para seguir as orientações dos
fabricantes, respeitando as particularidades de cada solução e garantindo que
todas as recomendações sejam atendidas. “Por fim, o profissional precisa se
aperfeiçoar em temas e disciplinas correlatas, aprendendo a fazer leituras de
projeto e sabendo outras características
e particularidades dos sistemas construtivos que podem afetar sua atuação”,
finaliza Reis.

buir para a identificação do problema e
orientar a solução”, pondera o porta-
voz da Tigre.
Sobre a formação ideal para trabalhar como encanador hidráulico, Marcos
Paschotto entende que esse profissional
precisa ter curso técnico (nível médio).
Quanto às habilidades desejadas, Ricardo Reis destaca que é preciso dominar
as diversas soluções existentes no mercado, se atualizando quanto aos processos de instalação, tecnologias e tendên-

As ações do mercado
Na opinião de Marcos Antonio Paschotto, diretor vice-presidente do Sindinstalação, não existe outra solução

entidade tem se empenhado para ajudar o mercado a evoluir. Uma das ações
é executada em parceria com o Senai
(Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), que leva seus profissionais e
a estrutura necessária até os canteiros
de obras a fim de oferecer qualificação
técnica e prática aos trabalhadores.

para os problemas mencionados a não
ser o investimento no treinamento prático dos encanadores. Segundo ele, a

Estamos distantes do mundo
ideal. Boa parte dos profissionais
ainda aprendem na prática, sem
qualquer orientação.

Foto: Fotolia

Foto: Divulgação

RICARDO GONÇALVES DOS REIS
TIGRE
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atuamos para garantir as competências
mínimas para a realização dos serviços
e também no sentido de fomentar sistemas de avaliação e certificação da
competência da mão de obra”, garante Alberto.
Conforme explica o dirigente, a
certificação Qualinstal consiste em um
sistema de monitoramento e avaliação
periódica da empresa instaladora, que
desta forma avalia se os profissionais
foram devidamente qualificados ou não,
em um determinado escopo de atuação.
“Esta avaliação é feita de forma amostral, através de auditorias periódicas.
Não há como garantir que 100% dos
profissionais encontram-se devidamente qualificados. No entanto, o programa
avança na defesa da certificação formal
da mão de obra através de programa
do Inmetro voltado para a construção
civil. O Qualinstal incentiva esse programa voluntário e tende a estabelecer
um controle de 100% da mão de obra
a médio prazo”, relata Alberto.
O diretor-executivo da Abrinstal
conta que o interesse pela certificação
de empresas instaladoras hidrossani-

Profissionalização do mercado
beneficia desde o instalador até
o morador, que vai usufruir de
instalações mais confiáveis e
eficientes.
ALBERTO FOSSA
ABRINSTAL

tárias partiu de um grupo de fabricantes que contabilizavam inúmeros chamados relacionados a problemas em
instalações prediais. Agora a procura
tem aumentado pelo lado dos contraFoto: Ricardo Brito/HMNews

Alberto Fossa, diretor-executivo da
Abrinstal, destaca que existe um grande
movimento no mercado pela profissionalização da categoria dos instaladores.
De acordo com ele, para construir um
mercado profissional, que ofereça instalações seguras e que respeite as normas
vigentes, é preciso abolir o conceito de
‘faz tudo’ - quando uma pessoa ‘quebra o galho’, atuando ao mesmo tempo
como chaveiro, eletricista, encanador e
o que mais precisar. “A profissionalização do mercado faz toda diferença e
todos ganham, desde o instalador até
o morador que vai usufruir de instalações melhores, mais confiáveis, seguras
e eficientes”, opina.
Segundo Alberto, é comum as instaladoras investirem no treinamento de
seus colaboradores, pois elas reconhecem que os recursos empregados tendem a ser revertidos em benefício da
própria companhia. Além de manter programas para qualificação de seus profissionais, é conveniente que as empresas
se preocupem também em promover a
reciclagem periódica dos trabalhadores,
conforme sugere o executivo.
Um dos objetivos da Abrinstal é incentivar a qualificação do mercado por
meio do programa Qualinstal, que certifica empresas instaladoras na área hidrossanitária. A iniciativa engloba cinco
pilares: projetos, produtos, mão de obra,
instaladores e avaliação das instalações.
“Na parte específica relativa à qualificação da mão de obra dos instaladores,

Foto: Fotolia

O encanador é uma peça-chave no
mercado de instalações hidráulicas
e sanitárias e sua qualificação é
fundamental para a segurança e
eficiência das instalações.

tantes, que possuem um número alto
de chamados de assistência técnica nas
obras entregues.
A construtora Tecnisa foi pioneira
neste assunto e hoje realiza um tra-

balho junto ao grupo de Qualidade do
Sinduscon-SP para conseguir apoio de
outras companhias, na busca pela melhoria das instaladoras através da Certificação Qualinstal.

“A Tecnisa já encontra-se com sua
área de instalação certificada pelo
programa da Abrinstal e contribui satisfatoriamente para a melhoria dos
requisitos deste programa, participando dos Grupos de Trabalho em todas
as especialidades técnicas ativas, que
além da hidráulica incluem instalações
elétricas, de gases combustíveis e de
instalações de aquecimento solar”,
relata Alberto.
Além de desenvolver requisitos específicos para garantir a qualificação
profissional dos instaladores, a Abrinstal promove workshops para tratar de
assuntos técnicos relativos à área em
questão. O porta-voz informa ainda
que a entidade faz parte da diretoria do WPC (World Plumbing Council), que tem como principal objetivo
“unir a indústria hidráulica em todo
o mundo com vistas a salvaguardar o
ambiente e a saúde das nações, para
o benefício de todos”. “Dentre outras
ações desta parceria, a Abrinstal tem
um planejamento para o desenvolvimento de Manuais de Boas Práticas
em instalação hidráulica e elaboração
de programas de capacitação para os
profissionais desse segmento de mercado”, comenta Alberto.
Ricardo Reis, da Tigre, destaca que o
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Programa mantido por fabricante qualifica milhares de jovens
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Fabricante de ferramentas e acessórios para profissiodesenvolve produtos especialmente para atender às nenais, a Irwin mantém uma série de ações voltadas a transcessidades dos trabalhadores de diversos segmentos da
mitir informações e orientações aos trabalhadores da consconstrução civil, como hidráulica, marcenaria, mecânica,
trução civil, contribuindo desta forma para ampliar o nível
metalurgia, elétrica, carpintaria, manutenção e reparos.
de qualificação desses especialistas.
Com distribuição para todo o terriNo site da empresa o encanador
tório nacional, o portfólio inclui catehidráulico pode acessar o catálogo de
gorias como brocas, ferramentas manuferramentas e também os folders deais e de corte e itens para segurança e
monstrativos por profissão, com dicas
armazenagem.
úteis e a linha de produtos para cada
Para a área hidráulica, em partisegmento. A companhia mantém ainda
cular, a Irwin oferece ao mercado sodiversos vídeos de treinamento que poluções como: alicate bomba d’água
dem ser acessados via YouTube.
Groovelok, nível, grifo (chave para tuOutra ação de grande alcance e
bos), estilete trapezoidal, discos diaimportantes resultados é o projeto Enmantados CVI, serra copo bimetálica,
tre Profissionais, desenvolvido há três
linha de cinzéis, chaves fixas e mochila
anos pela Irwin, em parceria com o Seemborrachada, ideal para uso em lonai (Serviço Nacional de Aprendizagem
cais molhados.
Industrial) e Instituto da Construção.
A empresa garante que tem o comA empresa valoriza e reconhece
O programa de educação e treipromisso
de oferecer ferramentas de
a importância do profissional da
namento é voltado aos estudantes de
construção civil e as ferramentas máxima qualidade e que proporcionem
são um meio para que eles segurança durante o uso. As peças são
escolas técnicas profissionalizantes, e
estendam
suas capacidades, desenvolvidas pela equipe de produtos
apresenta foco em processos, ou seja,
construindo o nosso País.
o usuário tem acesso a ferramentas de
da Irwin com foco na inovação e entreJOANA KFURI
alta qualidade que contribuirão para
ga de benefícios que auxiliam na perforIRWIN
sua performance.
mance e produtividade do trabalhador.
Entre 2014 e 2015, participaram do programa 7,5 mil
Conforme destaca Joana Kfuri, é fundamental que o
alunos, sob a orientação dos chamados professores-emprofissional encanador conheça e saiba usar com segubaixadores formados pela empresa. Neste ano, a iniciativa
rança e eficiência as ferramentas voltadas para essa área.
deve beneficiar cerca de 10 mil novos alunos.
“O conhecimento evita acidentes de trabalho, e a ferraO primeiro passo do programa envolve a ida dos promenta que oferece eficiência colabora para o desempefessores indicados pelas escolas para São Paulo, onde fica
nho do profissional, tornando-o ágil e capaz de realizar
o escritório da Irwin. Lá eles passam por um amplo proo melhor serviço no menor espaço de tempo”, conclui a
cesso de conhecimento das ferramentas, da filosofia da
porta-voz da Irwin.
companhia e de outros aspectos envolvendo a profissão.
Posteriormente, as informações adquiridas são convertidas em módulos de aprendizagem que são inseridos na
grade das escolas técnicas.
A Irwin dispõe ainda de uma van equipada com o
portfólio de ferramentas, e que é levada às escolas participantes para ajudar a complementar o treinamento. “A
empresa valoriza e reconhece a importância do profissional da construção civil e as ferramentas são um meio para
que eles estendam suas capacidades, construindo o nosso
País”, comenta Joana Kfuri, gerente sênior de Ativação de
Marcas da Irwin.
Presente há 55 anos no mercado brasileiro, a Irwin

Foto: Fotolia
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encanador é uma peça-chave no mercado em que a empresa atua e menciona
que estão sendo criadas várias iniciativas no sentido de melhorar a qualificação desses profissionais: “Novos cursos
de capacitação vêm surgindo em escolas
técnicas e a Tigre apoia essas iniciativas,
pois entende e acredita na importância
ímpar que esse profissional possui no
segmento”.
Segundo o especialista, durante seus 75 anos de existência a
Tigre vem apoiando a formação
de encanadores, realizando treinamentos constantes e reconhecendo esses profissionais por meio
dos programas de relacionamento
da companhia.
Tendo em vista a necessidade
do mercado, a Tigre possui dois
Centros de Treinamento - em
Joinville (SC) e Rio Claro (SP) -, que oferecem
cursos de instalador hidráulico e instalador eletricista, ambos com carga
horária de 100 horas. Além disso,

a empresa mantém cerca de 40 instrutores e engenheiros espalhados
por todas as regiões do país para capacitar esses profissionais diretamente

nas obras, nas escolas técnicas e em
eventos realizados nos distribuidores
da companhia.
A Tigre também possui convênio com importantes instituições de
ensino, oferecendo materiais didáticos, amostras para aulas práticas e
orientação para os professores desses parceiros. “Mantemos ainda um
programa de capacitação à distância
que visa garantir a formação desses
profissionais, oferecendo cursos rápidos sobre todas as soluções e também
sobre habilidades e competências necessárias para ser um instalador/encanador de sucesso. Nesse programa o
profissional pode acessar a informação a qualquer hora e em qualquer
lugar, de forma gratuita, e participar
do nosso programa de relacionamento, acumulando pontos para trocar por
prêmios. Apoiamos também programas e iniciativas de grupos
setoriais que discutem e traçam
novos caminhos para qualificação desses profissionais”, finaliza Ricardo Reis.
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Proteção em xeque
Falta de obrigatoriedade de certificação
permite que produtos sem comprovação de
qualidade ganhem cada vez mais espaço
no mercado nacional.

Foto: Fotolia
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E

ssenciais para proteção da
vida e preservação do patrimônio, os sprinklers constituem um mercado com grande potencial de crescimento, no Brasil.
Classificado por norma como ‘chuveiro
automático para combate e supressão
de incêndio’, esse dispositivo tem a
função de controlar o fogo no estágio
inicial, até que os bombeiros cheguem
para fazer o devido combate. O pro-

In recent years, the number of imported uncertified
sprinklers has increased very strongly in the Brazilian
market. This issue concerns trade associations and
local manufacturers, because it makes difficult to
prove the quality of imported products.

blema é que nem todos dão a devida
importância a esse tipo de solução, o
que pode ser comprovado pela ampla
comercialização de produtos sem qualidade assegurada no País, expondo a
população a riscos diversos. Estima-se
que por volta de 60% dos sprinklers
instalados nas edificações brasileiras
atualmente não possuem certifica-

En los últimos años, creció inquietantemente la
entrada de rociadores automáticos no certificados en
el mercado brasileño. Esta preocupación ha llevado a
las asociaciones y fabricantes locales como difícil de
probar la calidad de los productos importados.

ção - que não é obrigatória. Conforme
avaliam os especialistas, o aumento
da segurança nas construções depende também de maiores cuidados com
as etapas de projeto, instalação e manutenção desses sistemas.
Os sprinklers possuem três estruturas principais: corpo, defletor e sistema
de tamponamento/retenção da água,

cujo principal elemento é um sensor
termossensível, fabricado em vidro ou
liga metálica.
Os elementos termossensíveis são
projetados para resistir a determinadas
temperaturas. Caso tenha início um incêndio, e o calor do ambiente atinja a
temperatura do componente sensível,
o mesmo se quebra, liberando o siste-
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ma de retenção da água e acionando
automaticamente o bombeamento.
A água escoará com alta pressão
em direção ao corpo e ao defletor, projetados para distribuir o líquido em uma determinada área,
assegurando o controle do foco
do incêndio. Se o fogo se propagar, mais bicos de sprinklers serão
acionados até que as chamas sejam
controladas e o Corpo de Bombeiros
(ou brigada de incêndio) possa extingui-las através do uso de hidrantes ou
extintores.
Segundo Felipe Decourt, diretor
vice-presidente da ABSpk (Associação Brasileira de Sprinklers), incêndios que ocorrem em edificações que
não possuem o sistema automático
ganham muita potência entre um e
quatro minutos, tornando o combate
muito complicado e arriscado, mesmo
para os bombeiros. “Isso significa que
a variável ‘tempo’ é crucial nas estratégias de combate. O sprinkler tem o
papel fundamental de reter/controlar o
fogo, alargando esse tempo, para que
os bombeiros possam chegar ao local
do sinistro e combater a área afetada”,
explica o executivo.

Além de reter o fogo a uma pequena área e com baixa potência até
que os bombeiros consigam entrar em
ação, o sprinkler é essencial também
para manter a temperatura e as concentrações de oxigênio e de gases tóxicos em níveis suportáveis para que os
ocupantes possam evacuar o ambiente.
Outra vantagem é que essa é uma solução que permanece disponível durante
as 24 horas do dia, inclusive em áreas
inacessíveis ou de difícil acesso.
Entretanto, para que o sistema
funcione perfeitamente quando requisitado, é necessário seguir normas
e documentos de referência, tanto em
relação aos equipamentos quanto aos
serviços. “É imprescindível que o projeto, a instalação e a manutenção dos
sprinklers sejam feitos por especialistas no assunto. Existem inúmeras empresas se aventurando no ramo, mas
sem a capacitação adequada”, alerta
Felipe Melo, sócio-diretor da ICS Engenharia.
Conforme detalha Felipe Decourt,
durante a elaboração do projeto será
necessário conhecer bem a arquitetura e a utilidade/aplicação do ambiente,

O sprinkler tem o papel fundamental
de controlar o fogo até que os
bombeiros cheguem ao local do
sinistro.
FELIPE DECOURT
ABSPK
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incluindo o tipo de material que será
armazenado, como será feito esse armazenamento e se haverá influência
de movimentação do ar. Essas informações são importantes para se conhecer
a carga de incêndio, sua evolução e
distribuição. “Tendo o risco calculado
e compreendido, o projetista desenhará a solução adequando às dimensões
do sistema, ou seja, dos componentes
e equipamentos, para que o tempo e
a forma de combate garantam o controle de um incêndio”, completa o
porta-voz.
O instalador, por sua vez, deverá seguir o projeto à risca, primando sempre
pela qualidade dos materiais, equipamentos e do comissionamento. “Qualquer desvio do projeto - muitas vezes
necessário, por conta de adequações de
campo -, deve ser remetido para avaliação do projetista”, observa o dirigente
da ABSpk.
Por fim, mas não menos importante,
ao adquirir materiais e equipamentos de
combate a incêndio, o responsável pela
tarefa deve sempre optar por artigos que
garantam o funcionamento qualificado
do sistema a curto e longo prazos. Segundo Decourt, tal resultado só é possível se o instalador comprar materiais
e equipamentos certificados por órgãos
e empresas que são referência do setor.
A ABSpk informa que as principais certificadoras que atuam na área no Brasil
são ABNT, FM e UL.

Mercado
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Uma questão de qualidade

Um bom projeto
de sprinklers
deve:
✸ Ser feito por especialistas
✸ Ser pensado e elaborado cuidadosamente
✸ Interpretar e contornar as dificuldades que serão encontradas
durante a instalação

Uma boa
instalação deve:
✸ Ser feita por pessoal qualificado
✸ Seguir rigorosamente o projeto,
mas ter a habilidade para identificar e contornar possíveis dificuldades em campo
✸ Ser mantida e testada regularmente
Fonte: ICS

26 Revista da InstalaçÃO

Foto: Fotolia

De acordo com dados da ABSpk, o
mercado brasileiro de sprinklers atingiu
seu pico em 2013, quando registrou a
venda de aproximadamente 2 milhões
de unidades. Em 2015 esse número caiu
25%, e neste ano deve ficar 35% abaixo de 2013.
Construção civil, shopping centers,
supermercados e edifícios comerciais
são grandes usuários desse tipo de solução, mas não os únicos. Felipe Melo
conta que a ICS Engenharia acumula grande experiência no atendimento
a indústrias e galpões de estocagem.
“Percebo que nessas áreas a conscientização é bem grande, pois além da
busca de segurança para as pessoas
e edificações, também há exigências
feitas por grandes seguradoras, muito
atuantes nesses tipos de empreendimento”, comenta. Especialista na área
de proteção contra incêndio, a ICS faz
projetos e presta serviços de instalação,
manutenção e assistência técnica em

disciplinas como sprinklers, hidrantes e
detecção e alarmes.
Entre os fatores que impulsionam
esse mercado, destaca-se primeiramente a situação econômica do País, que ao

crescer estimula automaticamente novos
investimentos na construção civil, setor
industrial e área de logística (galpões).
No momento os agentes do setor
estão empenhados em contribuir para

Premissas de um sistema
confiável de sprinklers
✸ Adoção de equipamentos e produtos com marca de conformidade (certificado do produto)
✸ Projeto elaborado conforme normas, por profissionais reconhecidos e atualizados
✸ Instalação executada por empresa qualificada
✸ Manutenção preventiva periódica por empresa capacitada
✸ Treinamento do pessoal responsável
Fonte: ABSPK
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que o mercado evolua também sob
outros aspectos, como o qualitativo.
“A ABSpk tem feito sua parte, gerando e compartilhando conhecimento
por meio da publicação de artigos e
promoção de cursos, treinamentos e
congressos e trabalhando pela evolução qualificada das normas e legislações que envolvem segurança contra incêndio”, garante Felipe Decourt,
que além de atuar pela associação é
diretor-executivo da Skop, maior fabricante brasileira de sprinklers e pioneira na certificação de seus produtos. A
propósito, um fenômeno relativamen-

te recente tem gerado preocupação
no mercado brasileiro, segundo os especialistas: a entrada no País de equipamentos sem qualquer certificação e
até mesmo falsificados. Segundo Felipe
Decourt, entre 2008 e 2016, o volume de sprinklers sem certificação ou
qualquer garantia de funcionamento
passou de zero para quase 60%. “Os
produtos com certificação ABNT, FM e
UL perderam espaço em percentual,
mas como o mercado cresceu em torno de 300% no mesmo período, principalmente até 2013, as empresas estão
sobrevivendo”, analisa.

Atualmente o Brasil possui fabricantes de diversos portes que abastecem o
mercado com sprinklers certificados. Decourt entende que a legislação da área
ainda segue em evolução e estaria sendo “muito permissiva” com produtos
sem qualidade. “Atuam no mercado alguns revendedores trazendo sprinklers
de fora do País que comprometem a segurança da vida e dos patrimônios onde
são instalados”, lamenta o dirigente.
“A falta de barreiras à entrada de
produtos não certificados, assim como
a não obrigatoriedade de certificação na
maioria das legislações vigentes permitem que eles sejam comprados e instalados sem qualquer critério”, complementa Felipe Melo.
De acordo com o executivo da ICS,
sem passar pelos diversos testes descritos
nas normas mais reconhecidas de fabricação, um sprinkler pode falhar, deixando o
usuário na mão quando ele mais precisar.
“Um produto não certificado tem chance de não funcionar, ou então, de funcionar de maneira não condizente com as
características mínimas de combate que
deveria apresentar. Desta forma, o incêndio pode se propagar desordenadamente e expor todos os ocupantes ao fogo,
à temperatura elevada e à fumaça e gases tóxicos que são inerentes a acidentes
de grandes proporções”, esclarece Melo.
Conforme informa a ABSpk, existem
algumas características que podem denunciar um produto de qualidade inferior.
Uma delas é a fabricação do corpo e do
defletor do sprinkler com metal pobre.
Dessa maneira, o corpo deforma e derrete com o fogo, e o defletor, responsável
pelo espalhamento da água, amassa, fechando o cone de distribuição do líquido.
A utilização de bulbos de origem
desconhecida também é um risco, pois a
presença de micro-falhas em sua estrutura impede o rompimento dos elementos
termossensíveis, fazendo com que o sistema não seja acionado ou seja autoacionado sem fogo, comprometendo todo
o sistema e as áreas atingidas pela água.
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Para o diretor vice-presidente da ABSpk,
o Brasil peca hoje pela falta de conhecimento
por parte do mercado comprador e também pela carência de legislação e fiscalização adequadas com foco na qualidade:
“Falta uma referência de legislação nacional, de segurança qualificada, que permita
que os estados atuem de forma mais equilibrada e coerente, cada um dentro de suas
limitações de conhecimento e capacidade
de investimento/fiscalização”.
Felipe Melo entende que faltam obstáculos à entrada de produtos duvidosos
no País e acredita que a não obrigatoriedade de certificação conforme a maioria
das normas vigentes permite que esses
artigos sejam comprados e instalados
sem qualquer critério. “O grande problema é que não temos fortes exigências
normativas ou barreiras reguladoras que
impeçam que produtos de baixa qualidade e sem qualquer certificação entre
em nosso País”, reforça.

Benefícios do uso de Sprinklers
Redução do número de mortes
(2006-2010)

Sem
sprinklers*

Com
sprinklers*

% redução

Reunião de público

0,5

0,0

100%

Hotéis e motéis

7,2

0,0

100%

Lojas e escritórios

1,5

0,4

72%

Indústria

1,8

0,5

69%

Depósitos

3,0

3,2

-

Todas as ocupações

6,2

0,9

86%

Ocupação

*Número de mortes por 1.000 incêndios
Fonte: NFPA - US Experience With Sprinklers - Março 2012

Outro elo que requer atenção é o
elemento vedante, que fica entre um
rebaixo do corpo e o suporte metálico do bulbo/elemento termossensível.
Feita de material emborrachado, essa

peça pode ‘virar uma cola’ com o tempo. “Quando isso ocorre, mesmo que
o bulbo se quebre a água não é liberada, ou é liberada parcialmente”, explica Felipe Decourt.

Em busca da certificação
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ainda qualquer obrigatoriedade por seguir norma ou ser certificado”, lamenta
Felipe Decourt.
Felipe Melo, que também atua na
ABSpk, como diretor Financeiro e coordenador do Comitê Técnico, ressalta
ainda que existem legislações estaduais que estabelecem regras e exigências mínimas de proteção na área de
incêndio. “Um Decreto Estadual do
Corpo de Bombeiros de São Paulo juntamente com algumas Instruções
Técnicas do órgão -, anda na frente
das demais legislações estaduais e é
utilizado por mais 18 confederações
brasileiras”, aponta. A propósito, o
mercado aguarda com ansiedade uma

É imprescindível que o projeto,
a instalação e a manutenção
dos sprinklers sejam feitos por
especialistas no assunto.
FELIPE MELO
ICS ENGENHARIA

nova revisão do referido decreto, que
deverá fixar novas exigências quanto à
proteção e, principalmente, em relação
ao uso de produtos certificados. “EnFoto: Ricardo Brito/HMNews

O Brasil até dispõe de diversos regulamentos técnicos destinados a servir
de base para o mercado de sprinklers.
Uma das normas mais atuais do setor é
a ABNT NBR 16.400:2015 - Chuveiros
automáticos para controle e supressão
de incêndios - Especificações e métodos
de ensaio. O documento estabelece o
conjunto mínimo de requisitos de construção e ensaios laboratoriais a quais
devem ser submetidos os produtos.
Já a ABNT NBR 10897:2014 - Sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos - Requisitos, estabelece os requisitos mínimos para o projeto
e a instalação de sprinklers, incluindo as
características de suprimento de água,
seleção de produtos, conexões, tubos,
válvulas e todos os materiais e acessórios envolvidos em instalações prediais.
Se esses requisitos são seguidos ou
não, é outra história. “A norma de projetos é mais comumente utilizada, porém, a de produto não, já que não existe

tendo que este será um grande avanço e uma enorme contribuição para
melhorar a segurança no mercado de
sprinklers”, opina Melo.
Felipe Decourt informa que o Inmetro
não tem previsão de tornar compulsória
a certificação de sprinklers, mas poderá
criar um RTQ (Requisito Técnico da Qualidade), que funcionaria como uma lei
federal, baseada, a princípio, na análise da norma ABNT NBR 16.400:2015,
bem como um RAC (Requisito de Avaliação da Conformidade), que é uma
referência-padrão a ser usada por todas as certificadoras acreditadas pelo
Inmetro. “Essa medida terá a mesma
importância, por exemplo, que a carteira de habilitação. Ou seja, para vender
sprinkler no Brasil será preciso atender à lei. Tal medida, atrelada ao novo
decreto dos Bombeiros de São Paulo,
que vai exigir certificação em todos os
produtos de combate a incêndio instalados no estado, vai garantir a qualidade em toda a cadeia de incêndio”,
analisa o dirigente da ABSpk.
Apesar dos problemas verificados
no setor, Decourt considera que o País
está próximo de começar a reverter o
cenário negativo, graças ao trabalho
desenvolvido pelo grupo gestor da
ABSpk e associados. Para o executivo,
um fator que vem contribuindo para a
evolução do mercado é a difusão de
informação. “Compartilhar o conheci-

mento sobre os riscos e sobre a qualidade dos produtos faz com que aqueles que tomam decisões técnicas
e de compras tenham certeza
que vale gastar um pouquinho
mais ao adquirir sistemas de
segurança”, acredita.
Felipe Melo concorda,
destacando que é preciso
atuar fortemente em conscientização, treinamento e
qualquer outra forma de ação
que leve informação para o usuário
final, que por desconhecimento acaba
sendo enganado e pensa que tem sua
edificação protegida, quando na verdade só teve altos custos de instalação
para contar com um sistema ineficiente. “A ICS Engenharia atua fortemente
com a conscientização da comunidade
e usuários finais, tendo desenvolvido
artigos trazendo importantes temas de
proteção e participando ativamente de
associações como a ABSpk e ABNT”,
exemplifica o especialista.
Outra frente de atuação da ABSpk
envolve a certificação de profissionais
no segmento de proteção contra incêndio. No momento a associação trabalha
nesse projeto, que deverá ter início no
primeiro semestre de 2017. “No último
biênio priorizamos a evolução das normas de produto, de projetos, de armazenagem e de bombas, e que estão quase
prontas para o mercado brasileiro. Sem
essas referências ajustadas a um padrão
mais alto, alinhado ao que se faz nos
países mais evoluídos, não adiantaria
investir na certificação do profissional.
Em 2017 vamos iniciar esse processo
e trabalhar de mãos dadas com outras
instituições parceiras, como o Instituto
Sprinkler Brasil e a IFSA (International
Fire Sprinkler Association) que, por um
lado vem evoluindo na ideia de implantar a engenharia de incêndio, em nível
superior, e por outro, pode nos trazer
um benchmarking internacional sobre
o tema certificação profissional”, finaliza Felipe Decourt.
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| Ventilação em instalações de aquecedores de água a gás

The ventilation in the installation of gas heaters in
building areas is critical to ensure the proper functioning
of the heaters and the safety of people and the building.
However, ventilation is not always well sized and executed,
making room for the occurrence of serious accidents.
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La ventilación de la instalación de calentadores a gas en
edificaciones es fundamental para garantizar el correcto
funcionamiento de los calentadores y la seguridad de las
personas y del propio edificio. Sin embargo, no siempre
ella es bien dimensionada y ejecutada, dando lugar a la
ocurrencia de accidentes graves.

Ventilação
não pode ser
subestimada
Instalação de aquecedores de água
a gás exige ventilação bem-feita para
evitar problemas de funcionamento dos
equipamentos e riscos aos moradores.

E

Reportagem: Marcos Orsolon

m reportagens anteriores publicadas na Revista da Instalação, destacamos o crescimento do mercado de sistemas
de aquecimento de água a gás no Brasil, principalmente
nos edifícios residenciais. Mais que isso, alertamos que a
instalação desses equipamentos deve ser muito bem executada, em
conformidade com as normas técnicas vigentes e orientações dos
fabricantes, para evitar riscos aos usuários e ao próprio funcionamento dos aquecedores.
Nesse contexto, a ventilação do ambiente que receberá o equipamento é item essencial de segurança. Mas nem sempre observado. É comum, por exemplo, o usuário ir a uma loja de sua confiança,
escolher o aquecedor de uma marca conhecida, com certificado do
Inmetro, mas ‘relaxar’ na hora da instalação, muitas vezes priorizando a estética do ambiente e não as recomendações de segurança.
E o pior: o ‘profissional’ que executa a instalação ‘faz a bobagem’
solicitada pelo cliente.
Em apresentação recente no Fórum Predialtec, Carlos Bratfisch,
da Bratfisch Engenharia em Gás, alertou sobre esse problema e citou casos absurdos que identificou em algumas vistorias técnicas.
“Na instalação de aparelhos a gás a situação é terrível. Há pessoas
que colocam o aquecedor a gás dentro de um armário de madeira,
como se madeira não pegasse fogo. Outras colocam a chaminé do
aparelho soltando monóxido de carbono dentro do apartamento.
E isso pode matar uma pessoa”, alertou o especialista, lembrando
que é possível combater essas não conformidades através de inspeções periódicas que, hoje, infelizmente, não são obrigatórias na
maior parte das cidades brasileiras.
Enquanto o combate aos problemas não avança, os acidentes e incidentes envolvendo aquecedores a gás se multiplicam Brasil afora. EmRevista da InstalaçÃO 31
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Dicas sobre a instalação de
aquecedores de água a gás
➧ A instalação deve ser feita por uma
Assistência Técnica Especializada
ou por um técnico de sua confiança.
➧ Ela deve seguir o estabelecido nas
disposições e normas para a instalação de aparelhos que utilizam gás
combustível (ABNT NBR 13103).
➧ O aquecedor deve ser instalado
num local com área total de, no
mínimo, 6 m³, com ventilação permanente total de, no mínimo, 800
cm², divididos entre ventilação superior e inferior.

➧ Todo aquecedor deve ser instalado
com chaminé (altura mínima de 35
cm), do tipo Terminal ‘T’ ou ‘Chapéu Chinês’.
➧ Para ambientes com pouca ventilação, como banheiros ou dormitórios,
é permitido unicamente a instalação
de aparelhos com fluxo balanceado,
ou seja, hermeticamente isolados do
ambiente. Aparelhos com qualquer
outro tipo de exaustão estão proibidos de serem utilizados nestes
ambientes, conforme a NBR13103.

bora não existam dados oficiais para compilar essas ocorrências, Clever Approbato
Bueno de Souza, engenheiro e especialista
da Comgás, observa que há muitos incidentes com intoxicação por monóxido de
carbono sendo registrados, principalmente
nas regiões mais frias do País, como nos
Estados do Paraná e Rio Grande do Sul.
Nestas regiões, as ventilações são vedadas
incorretamente para minimizar o frio, dando margem para os acidentes.
Jorge Chaguri Júnior, conselheiro
da Abrinstal (Associação Brasileira pela
Conformidade e Eficiência de Instala-

ções), confirma que os incidentes são
recorrentes e lamenta a falta de dados
oficiais sobre essa questão. “Infelizmente não temos no Brasil um órgão que
concentra estatísticas relacionadas aos
acidentes e incidentes em instalações
prediais de gases combustíveis. Essa
ausência de dados impossibilita um levantamento estatístico da segurança
real das instalações, dificultando ações
mitigatórias específicas. Sabemos que
esses números, atualmente, são menores do que os registrados na década de
90, quando eram estimadas em torno de

Foto: Fotolia

Fonte: Abagas - Associação Brasileira de Aquecimento a Gás

Atenção

Se for malfeita ou mal dimensionada,
a ventilação pode afetar o
funcionamento dos aquecedores.

60 mortes por ano apenas na cidade de
São Paulo. Mas, infelizmente, ainda encontramos relatos de acidentes, principalmente em instalações inadequadas,
executadas por empresas e instaladores
não qualificados”.

Ventilação assegura renovação do ar
Como qualquer outro combustível, o
gás, seja natural ou GLP, oferece inúmeros benefícios aos usuários, mas exige
cuidado no manuseio, instalação e utilização. Nesse contexto, a ventilação tem
importância enorme, visto que ela é que
evita o acúmulo de monóxido de carbono gerado durante a queima do gás.
“Toda a queima imperfeita de combustíveis, sejam eles sólidos, líquidos
ou gasosos, produz entre os produtos
da combustão o monóxido de carbono, que é um componente considerado
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agressivo para a saúde humana quando
disponível em altas concentrações e por
longo período de inalação. Mas a ventilação bem-feita, que é composta por
elementos de entrada e de saída de ar,
garante a constante renovação de ar do
ambiente, de tal forma a manter o local
saudável ao convívio humano”, comenta Jorge Chaguri Júnior.
Leonardo Abreu, presidente da Abagas (Associação Brasileira de Aquecimento a Gás) completa: “Além de
fornecer o oxigênio que é utilizado na

combustão, a ventilação também é uma
medida de segurança, na eventualidade
de se ter um vazamento de gás e/ou dos
fumos resultantes da combustão (principalmente o monóxido de carbono). Isso
porque a ventilação adequada provê renovação de ar no ambiente”.
Um detalhe relevante é que a ventilação não está associada apenas
aos aspectos de segurança. Se ela for
malfeita ou mal dimensionada pode
também afetar o funcionamento dos
aquecedores.

“Sem renovação de ar, não há o suprimento adequado de oxigênio para a
chama gerada pelo aparelho, uma situação chamada de “queima incompleta”.
Neste caso, o aparelho estará funcionando de maneira ineficiente, consumindo
mais gás do que o necessário e gerando
mais monóxido de carbono. Cada categoria de aparelho tem os seus próprios

requisitos quanto à exaustão dos fumos
resultantes da combustão. Alguns, como
fogões, liberam os fumos no ambiente,
enquanto outros, como aquecedores de
água, requerem um duto de exaustão.
A renovação de ar do ambiente protege
as pessoas no caso de algum acúmulo
acidental de fumos no ambiente”, explica Abreu.

Um aspecto que joga a favor da segurança na instalação de aquecedores
de água a gás em ambientes prediais é
que, hoje, o Brasil está bem coberto na
parte normativa para essa área, cabendo
aos profissionais instaladores seguir as
orientações das normas técnicas vigentes.
Particularmente em relação à instalação de aparelhos a gás, a ABNT NBR
13103 - Instalação de aparelhos a gás
para uso residencial – Requisitos, é que
estabelece todos os requisitos necessários, inclusive as diretrizes para se fazer
a ventilação do ambiente. Essa norma
encontra-se em revisão, de forma a tornar mais claros os requisitos e avançar
no tratamento de novos tipos de aparelhos a gás que estão sendo disponibilizados no cenário internacional.
“A ABNT NBR 13103 estabelece
os requisitos para projeto, construção,
ampliação, reforma e vistoria dos locais
nos quais se localizam os aparelhos a
gás para uso residencial. Essa norma,
além dos requisitos de ventilação, tra-

ta sobre volume mínimo de ambiente,
potência dos aparelhos, cálculo de chaminé e condições mínimas para a instalação dos aparelhos”, observa Jorge
Chaguri Júnior.
Leonardo Abreu, presidente da Abagás, comenta ainda que essa norma categoriza os diversos tipos de aparelhos
(conforme sua capacidade de exaustão
de fumos), e apresenta os requisitos de
instalação de cada um deles.
Em linhas gerais, a norma orienta
que os aquecedores de água a gás devem ser instalados em locais que devem
ser ventilados de forma adequada para
promover a renovação de ar do ambiente, garantindo adequado processo
de combustão. Além disso, devem ser
previstos sistemas de exaustão que garantam a saída dos gases da combustão
para o exterior da edificação.
De acordo com a NBR 13103, o
aquecedor deve ser instalado em local
com área total de, no mínimo, 6 metros cúbicos; ter ventilação permanente

Nem sempre os profissionais
instaladores seguem as
recomendações normativas na
instalação de aquecedores a gás.
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Norma traz especificações
para a ventilação
Com a ventilação deficiente, há
muitos incidentes com intoxicação
por monóxido de carbono sendo
registrados no Brasil.
Clever Approbato Bueno de Souza
Comgás

de, no mínimo, 800 cm² (divididos entre ventilação superior e inferior), e ser
instalado com chaminé (altura mínima
de 35 cm) do tipo Terminal ‘T’ ou ‘Chapéu Chinês’.
Ela também indica que, em situações em que o ambiente tiver pouca
ventilação, como banheiros, é permitido unicamente a instalação de aparelhos com fluxo balanceado, ou seja,
hermeticamente isolados do ambiente.
Aparelhos com qualquer outro tipo de
exaustão estão proibidos de serem utilizados nestes ambientes.
Além da NBR 13103, também é
comum os próprios fabricantes indicarem, no manual de instruções de seus
aparelhos, como a ventilação deve ser
feita para seus equipamentos. “De uma
maneira geral isso ocorre, com cada fabricante orientando a melhor maneira
de instalar seu produto. Mas na maior
parte dos casos o fabricante estará referenciando a NBR 13103”, completa
Leonardo Abreu.
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Destaque

| Ventilação em instalações de aquecedores de água a gás

Perigo

Foto: Divulgação

Chaguri destaca ainda que os requisitos de ventilação de ambiente são
genéricos para diversos fabricantes de
aquecedores, havendo distinção apenas
com relação ao tipo de aparelho, potência térmica e o tipo de chaminé.
Clever Approbato, da Comgás, também orienta que os requisitos de ventilação diferem de aparelho para aparelho.
Por exemplo: aparelhos a gás que não
têm exaustão mecânica (forçada) precisam de mais ventilações permanentes,
enquanto que os aparelhos a gás que
têm exaustão mecânica (forçada) possuem requisitos mais brandos.
Quanto às falhas mais comuns na
ventilação dos aquecedores de água
a gás, o destaque, sem dúvida, é o fechamento da ventilação por parte do

A ventilação bem-feita garante
a constante renovação de ar do
ambiente, mantendo o local seguro
para o convívio humano.
Jorge Chaguri Júnior
Abrinstal
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Desconhecimento e
irresponsabilidade fazem com que
aquecedores sejam instalados nos
locais mais inusitados, aumentando
os riscos de acidentes.

usuário. Principalmente em função de
aspectos estéticos e de combate ao frio.
“O que mais encontramos nas edificações é o fechamento de ventilações
pelos usuários, devido ao desconhecimento da importância dela, seja com a
retirada da infraestrutura executada pelas
construtoras, seja pela instalação de elementos não previstos no projeto original,
como por exemplo portas não ventiladas”, comenta Jorge Chaguri Júnior, lembrando que essa ação de fechar a ventilação ocorre com maior frequência no

inverno, quando as pessoas bloqueiam a
ventilação para evitar a ‘entrada’ do frio.
Outro problema comum ocorre em
edificações existentes, que não previam
no projeto original receber os aquecedores de água a gás. “São edificações que
não possuem infraestrutura para aquecedores a gás e que atualmente estão
procurando introduzir este tipo de aparelho, mas encontram enormes desafios
de adequação, visto que a arquitetura
original não contemplava essa infraestrutura”, explica Chaguri Júnior

Mão de obra despreparada
explica falhas
Assim como ocorre em outras áreas, um dos fatores que explica os erros
cometidos na ventilação das instalações de sistemas de aquecimento de

água a gás é a qualidade da mão de
obra que executa esse tipo de serviço. Ou melhor, a baixa qualidade de
formação e conhecimento de parte

Profissional que executa serviço
de instalação de aquecedor de
água a gás deve estar devidamente
capacitado para o trabalho.
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Leonardo Abreu
ABAGÁS

das pessoas que realizam este tipo
de instalação.
Sobre este tema, Clever Approbato
alerta que há no mercado uma mão de
obra que se diz qualificada, mas que na
verdade não é. “Em muitos casos, zeladores, encanadores e pedreiros, entre
outros, dizem que são capazes de instalar aquecedores e fogões a gás, mas
esse pessoal não conhece as normas
de instalação e nem os cuidados com a
ventilação”, lamenta o especialista da
Comgás, lembrando que essas instalações devem ser executadas apenas por

profissionais habilitados, como os que
são treinados pelo SENAI.
Leonardo Abreu, da Abagás, destaca
ainda que a própria NBR 13103 menciona que o profissional que executa um
serviço de instalação de aquecedor a gás
deve estar devidamente capacitado para
tal, “e as orientações sobre a importância da ventilação são parte integrante
desta capacitação”.
Para combater o problema, um dos
caminhos apontados pelos especialistas
é investir na conscientização tanto dos
usuários finais, quando dos profissionais
que atuam nessa área.
“Atualmente, para os profissionais
estas informações são passadas em treinamentos pelos quais eles se submetem,
normalmente fornecidos pelos fabricantes. Já para os consumidores, os fabricantes, cada um ao seu modo, incluem estas orientações nos manuais de usuário
de seus produtos”, comenta Abreu, que
acrescenta: “O uso de vídeos na internet
e outros métodos informativos ajudam a
disseminar as informações. Para os mora-

dores de imóveis novos, a recomendação
seria que as construtoras incluíssem nos
manuais do proprietário o alerta sobre
as aberturas de ventilação que não podem ser fechadas em hipótese alguma.
Também seria muito importante que os
consumidores procurassem sempre instaladores autorizados pelos fabricantes”.
Chaguri Júnior também cita que, hoje,
há diversas ações de incentivo à conscientização e qualificação sendo desenvolvidas no mercado. “Por exemplo, o
Qualinstal, desenvolvido pela Abrinstal, é
um programa de certificação de empresas instaladoras que há mais de 10 anos
disponibiliza ao mercado uma estrutura
visando informar quem são as empresas
que possuem capacidade para atendimento em diversas atividades, entre elas
a de instalação de aparelhos a gás”.
Clever Approbato também destaca
o trabalho das concessionárias com este
fim educativo. “As concessionárias têm
programas de treinamento de zeladores
e também folhetos com informações de
utilização de aparelhos a gás, envolvendo segurança e economia. Treinar
as empresas terceirizadas é de fundamental importância para garantir que
as adequações de ambiente para receber aparelhos a gás sejam feitas, como
por exemplo as ventilações permanentes”, completa.

artigo

| Tecnologia

Integração dos sistemas
de segurança eletrônica
na área predial
Entre as vantagens dos
sistemas de segurança e
de automação integrados,
destaca-se a criação de
plataformas de controle e
de operação centralizada.

O

s sistemas integrados são atualmente uma grande realidade
em nosso cotidiano e os nossos Smartphones são a prova
do quanto podemos nos beneficiar das
integrações, transformando um objeto ou
um sistema em multiuso e multifunção.
A tendência dos sistemas integrados
evolui em ritmo acelerado nas mais diferentes áreas de atuação e de mercado,
incluindo também a segurança eletrônica e a automação predial.
Dentre as vantagens dos sistemas de
segurança e de automação integrados,
destaca-se, a criação de plataformas
de controle e de operação centralizada.
Estas plataformas são frequentemente

baseadas em softwares de arquitetura
aberta, que oferecem uma série de ferramentas e utilitários para permitir a
sua integração, como os SDKs (Software Development Kit em Inglês), com APIs
(Application Programming Interface em
Inglês), dentre outros.
A utilização e disponibilização de protocolos de comunicação universais, ou de
protocolos proprietários com o uso das
ferramentas de integração, permitem e
facilitam a conexão e o gerenciamento de
dispositivos de origens e tipos diversos.
As plataformas de gestão de software como os sistemas de gerenciamento de vídeo vigilância IP (Video Management Systems - VMS em Inglês),
os sistemas de gerenciamento para
edifícios inteligentes (Building Management Systems - BMS em Inglês) e os
avançados sistemas de gerenciamento de informações de segurança física
(Physical Security Information Management - PSIM em Inglês), são exemplos
de plataformas de integração que já
dispõem de inúmeras funcionalidades,
permitindo conectar e gerenciar, tanto
os dispositivos como também os seus
diferentes subsistemas.

Integration between security and automation systems
offers many advantages to users, with emphasis
on the creation of centralized control and operation
platforms.
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Este gerenciamento centralizado em
um único sistema integrado permite se
beneficiar também das vantagens da
utilização de um único banco de dados,
que concentra as informações e índices
de indexação para controlar os dispositivos e permitir as suas interações de
forma mais rápida e inteligente.
O cliente hoje deseja poder escolher para cada subsistema, em seus sistemas de segurança e de automação,
as melhores opções do mercado, independentemente de marcas ou valores.
Desta forma, as empresas atuando nos
segmentos de segurança eletrônica e
de automação predial deverão identificar estas novas oportunidades em
integração e, consequentemente, evoluírem em suas qualificações e conhecimentos para tirar benefícios desta nova
onda tecnológica, apresentando suas
vantagens e se posicionando nas salas
de controle, agregando novos dispositivos aos seus sistemas habituais e se
beneficiando das inúmeras vantagens
operacionais.
Esta demanda implicará certamente
para muitas empresas em uma grande
evolução. Para outras empresas serão

La integración entre los sistemas de seguridad y
automatización ofrece numerosas ventajas a los
usuarios, destacando la creación de plataformas de
control y operación centralizadas.

e de risco, também com a detecção de
fumaça/incêndio, intrusão, etc.
Se beneficiando também destas possibilidades de comunicação em redes e
da inteligência cada vez mais distribuída
e embarcada, vemos novos dispositivos
que despontam e que são convergentes
com os sistemas de segurança eletrônica e de automação. Neste contexto os
dispositivos da Internet das Coisas (IoTInternet of Things em Inglês) aportarão
novas oportunidades para os sistemas
integrados, incluindo a gestão de telemetria de objetos conectados, que também poderão ser integrados nas plataformas mencionadas acima.
No que tange à terminologia e o funcionamento da “IoT”, os especialistas
argumentam que ela é composta pelas
integrações das aplicações em rede e
móveis, baseadas na web; com a Web
3.0 prometendo integrar uma experiência ainda mais completa e personalizada. Alguns especialistas em tecnologias
afirmam também que o termo Internet
das Coisas se refere apenas à conexão
de objetos com outros objetos, e evoluíram este conceito atualmente para a
Internet de Todas as Coisas (Internet of
Everything - IoE em Inglês), que é mais
abrangente e engloba o conceito de redes inteligentes, necessárias para conectar todos estes objetos.
Considerando a complexidade e
abrangência deste tema, fica neste primeiro artigo as bases para a evolução
de uma reflexão mais ampla nestes segmentos de atividade. Neste momento
especial de crise em nossa economia
brasileira, sugiro seguirmos identificando nestas novas tendências e oportunidades, as possibilidades para escolher
e definir as estratégias que permitirão
manter sempre os nossos negócios competitivos e atualizados, neste e em outros contextos econômicos.

Para toda questão, sugestão ou comunicação, segue
meu e-mail para compartilharmos de mais informações com
grande satisfação: renato.prado.br@gmail.com
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Foto: Ricardo Brito/HMNews

pequenas adaptações e ainda veremos chegar novos players que atuam
em outras áreas e que vão entrando na
competição em busca de novas oportunidades.
As integrações via software demandam competências específicas de
programação, além de boas noções de
redes de comunicação, de sistemas de
informação e de banco de dados, dentre
outros; o integrador de sistemas se posiciona como um profissional transversal
e polivalente, necessitando obviamente dispor também dos conhecimentos
específicos do segmento de atuação,
como a segurança eletrônica e a automação predial.
Na área predial já se observa que
algumas empresas integradoras de sistemas agregaram ao seu portfólio, além
da automação predial, também a segurança eletrônica, e oferecem aos seus
clientes a possibilidade de contratar um
único fornecedor e prestador de serviço,
se beneficiando de vantagens operacionais e competitivas consideráveis.
Dentre os dispositivos que podem
atuar de forma inteligente e até certo
ponto polivalente para estes sistemas,
destacam-se os sensores volumétricos de presença de tipo infravermelho
(PIR- Passive Infra Red), pois em certos
ambientes eles irão atuar para definir o
funcionamento e a configuração dos sistemas de climatização e de iluminação
(reduzindo o consumo energético, quando desocupados, por exemplo), e poderão atuar também em outros horários
como detectores de intrusão. Como estes sensores, vemos também evoluírem
as funcionalidades e a inteligência das
câmeras de vídeo-monitoramento em
rede IP, que embarcam recursos de análise inteligente de imagem, e que podem
funcionar, por exemplo, além da vigilância e visualização das áreas de controle

Renato Prado

Consultor Senior em Tecnologias
e membro fundador da
Câmara de Tecnologias da
ABESE (Associação Brasileira
das Empresas de Sistemas
Eletrônicos de Segurança).
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Espaço Sindinstalação
Notícias e informações sobre o mercado de instalações
e as ações do Sindinstalação e seus parceiros.

Informativo às
empresas instaladoras
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Atenção para os reajustes em setembro de salários e vale-supermercado.

O

Sindinstalação vem prestar esclarecimentos às empresas associadas e filiadas
com relação à formalização
de Convenções Coletivas de Trabalho
(CCT) para o período de 2016/2017.
Este ano firmamos Convenções Coletivas de Trabalho quase que com a
totalidade de Sindicatos Paritários de
Trabalhadores da Construção Civil e do
Mobiliário estabelecidos em todo o Estado de São Paulo.
Todas as CCT firmadas pelo Sindinstalação poderão ser acessadas e impressas através do nosso site institucional
(www.sindinstalacao.com.br).
Nossa data-base da categoria é 1º
de maio e para o período de abrangên38 Revista da InstalaçÃO

cia 2016/2017 firmamos as seguintes
condições nas cláusulas econômicas:

REAJUSTE SALARIAL
a) Em 1º de maio de 2016, 6,38%
(seis vírgula trinta e oito por cento) para os trabalhadores que recebem salário mensal de até R$
7.000,00 (sete mil reais);
a.1) Em 1º de maio de 2016 os
trabalhadores que recebem
salário mensal a partir de R$
7.000,01 (sete mil reais e um
centavo) terão acrescida ao salário a importância fixa de R$
447,26 (quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e seis
centavos);

b) E m 1º de setembro de 2016,
3,2431% (três vírgula dois mil
quatrocentos e trinta e um por
cento) para os trabalhadores que
recebem salário mensal de até R$
7.446,60 (sete mil quatrocentos
e quarenta e seis reais e sessenta centavos);
b.1) E m 1º de setembro de 2016
os trabalhadores que recebem
salário mensal a partir de R$
7.446,61 (sete mil quatrocentos e quarenta e seis reais e
sessenta e um centavos) terão
acrescido ao salário a importância fixa de R$ 240,84 (duzentos e quarenta reais e oitenta e quatro centavos);
c) As empresas poderão complementar o reajuste livremente de
acordo com a sua política salarial.

PISOS SALARIAIS
A partir de 1º de maio de 2016
os pisos, reajustados em 9,83%
(nove vírgula oitenta e três por cento), serão:
✔ Para os trabalhadores NÃO QUALIFICADOS: R$ 1.362,55 (um
mil, trezentos e sessenta e dois
reais e cinquenta e cinco centavos) por mês ou R$ 6,1934
(seis reais e um mil novecentos
e trinta e quatro décimos de milésimos de centavos) por hora,
para 220 (duzentas e vinte) horas mensais.
✔ Para os trabalhadores QUALIFICADOS: R$ 1.657,53 (um mil,
seiscentos e cinquenta e sete re-

Espaço Sindinstalação

Espaço Sindinstalação

News and information on the installation market and
activities from Sindinstalação and partners.

Noticias e informaciones sobre el mercado de instalaciones y
las acciones de Sindinstalação y sus organizaciones asociadas.

Agenda positiva do sindicato
projetos e aplicações

✹ Palestra sobre Sucessão,
Proteção de Bens e Holding
Familiar

✹1
 1ª Edição de Premiação
Masterinstal

✹C
 riação do Comitê Setorial de
Representantes de
RH e Pessoal

✹N
 ovo site institucional a partir
de outubro
✹ F echamento CCT 2016/2017
com o Sindicato dos
Eletricitários de SP

✹ F esta de Comemoração de 70
anos do Sindinstalação
✹ Posse da nova Diretoria / Gestão
2016 a 2019

✹C
 ampanha de Recobrança
- Débitos de Contribuições
Sindicais Patronais

✹ Curso e Treinamento sobre Leds,

ais e cinquenta e três centavos)
por mês ou R$ 7,5342 (sete reais
e cinco mil e trezentos e quarenta e dois décimos de milésimos
de centavos) por hora, para 220
(duzentas e vinte) horas mensais.
NB: não se aplicam aos pisos salariais os reajustes pactuados na cláusula
de Reajuste Salarial citada.

REFEIÇÕES
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Tíquete-refeição: valor mínimo de
R$ 20,00 (vinte reais).
Vale-Supermercado foi fixado o valor mensal de:

José Antonio Bissesto

Diretor-executivo do Sindinstalação

Mantenha seu
cadastro atualizado.
Visite nosso site www.
sindinstalacao.com.br.

a) R$ 265,00 (duzentos e sessenta
e cinco reais) a partir de 1º de
maio de 2016.
b) R$ 275,00 (duzentos e setenta e
cinco reais) a partir de 1º de setembro de 2016.
As correções salariais e de benefícios devem ser apropriadas na folha de
pagamento de cada empresa, a partir
da data-base 1º de maio.
O Sindinstalação recomenda este
mesmo procedimento para aquelas
empresas que no seu município de atividade ainda não tenha sido firmada
CCT com o Sindicato dos Trabalhadores correspondente, a exemplo da Baixada Santista, São José dos Campos e
Litoral Norte.
Esta recomendação é medida importante para evitar nas empresas o
acúmulo de passivos trabalhistas, até
porque as Convenções Coletivas de
Trabalho firmadas de agora em diante
conterão cláusula específica retrocedendo tais correções salariais também
a partir do dia 1º de maio passado.
O Sindinstalação está à disposição
das empresas pelo fone (11) 32665600 para esclarecimentos que se fizerem necessários.

Diretoria
JOSÉ SILVIO VALDISSERA
Presidente e Delegado Representante
Fiesp Efetivo
CARLOS FREDERICO HACKEROTT
Diretor VP de Relações Institucionais –
Delegado Representante Fiesp Efetivo
MARCOS ANTONIO PASCHOTTO
Diretor VP de Instalações Prediais
Elétricas
CRISTIANO DA SILVA
PEREIRA BENVINDO
Diretor VP de Instalações
Prediais Hidráulicas
LUIZ ANTONIO ALVAREZ
Diretor VP de Instalações de Gás e
Sistemas de Aquecimento – Delegado
Representante Fiesp Suplente
GABRIEL TREGER
Diretor VP de Instalações Industriais
VITOR JOSÉ RONCHETTI
Diretor VP de Instalações Prediais de
Sistemas Complementares
Diretores VP – Conselho Fiscal
NELSON GABRIEL CAMARGO
IVAN MACHADO TERNI
RAMON NICOLAS OLMOS
ODIL PORTO JUNIOR
ADEILTON BOMFIM BRANDÃO
JOSÉ CARLOS CARRARO
Diretor-Executivo
JOSÉ ANTONIO C. BISSESTO
Av. Paulista, 1313 - 9º andar - cj 905 Cerqueira Cesar - São Paulo
01311-923 - (11) 3266-5600
www.sindinstalacao.com.br
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| Abrinstal

Alberto Fossa é novo diretor do
World Plumbing Council - WPC
Conselho Internacional atua para desenvolver e promover a
imagem e as normas de Instalações hidráulicas em todo o mundo,
buscando as melhores práticas do mercado.

A
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lberto Fossa, diretor-executivo da Abrinstal, é o novo
diretor do World Plumbing
Council - WPC (Conselho
Mundial de Instalações Hidráulicas),
para o período de 2016 a 2019. A nomeação ocorreu no último dia 15 de
setembro, na Cidade do Cabo, na África do Sul, durante a 11ª Conferência
Internacional sobre Instalações - WPC
Conference 2016. O Conselho do WPC,
que integra representantes de várias
partes do mundo, é formado por nove
integrantes: um presidente, um vice-
presidente, um secretário de finanças
e seis diretores.
“É uma honra fazer parte da direção da WPC e vejo como um importante indicativo de avanço para o setor de
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instalações hidrossanitárias do Brasil,
pois aproxima o mercado brasileiro do
que acontece de mais inovador nesse
segmento em todo o mundo, seja em
relação à prestação de serviço, no desenvolvimento de novos produtos, em
todos os elos da cadeia”, disse Fossa.
Na WPC Conference 2016, a
Abrinstal foi a representante do Brasil, com um trabalho sobre padrão de
gestão e eficiência de energia relacionado com o acesso a água e saneamento. A apresentação abordou questões
de políticas públicas do Brasil relativas
à água e economia de energia.
Além de Fossa, participaram do Fórum o presidente do Sindinstalação e
da Abrinstal, Sílvio Valdissera, e o conselheiro Jorge Chaguri Júnior. O evento
teve como tema central “Regulação e
Instalações Sustentáveis” e reuniu representantes dos Estados Unidos, Reino Unido, Índia, Alemanha, Austrália e
do Brasil, entre outros. A WPC Conference 2016 foi dividida em quatro seções: energia, saneamento, meio ambiente e água.
No ano passado, a Abrinstal também foi a representante do Brasil no
Fórum Internacional sobre Instalações
Hidráulicas - 2015 Shanghai International Building Water Supply & Drainage Forum, realizado na China. Na
ocasião, a Associação apresentou um
trabalho de pesquisa sobre a migração

dos sistemas de aquecimento de água
elétrico para o gás, incluindo questões
de eficiência energética e questões regulatórias de incentivo a essa iniciativa.
O Fórum abordou os temas Água
e Energia - Eficiências e Medidas de
Conservação; Usos de Fontes Alternativas de Água, incluindo a Reutilização
e Coleta de Água da Chuva; e Aspectos
Sanitários da Canalizações.
A Abrinstal é associada do WPC
desde 2013. Trata-se de uma organização internacional que visa desenvolver
e promover a imagem e as normas de
instalações hidráulicas em todo o mundo. Sua sede é em Zurique, na Suíça, e
conta com representantes de diversos
países. Entre as iniciativas do Conselho
estão o desenvolvimento de estudos
de caso, promoção do profissionalismo
dessa indústria, divulgação das melhores práticas no mundo todo, disseminação de informações relacionadas,
identificação de oportunidades para
a promoção e integração com outras
organizações relevantes, entre outras.
O WPC é uma organização que
também atua no sentido de incentivar, participar e facilitar o intercâmbio
de informações, pesquisa e tecnologia
aplicadas à indústria de instalações
hidráulicas. Seu propósito é o de promover a compreensão e os avanços
tecnológicos e as práticas para melhorar o setor.

| Abrasip

O

Projetos complementares!?

termo “projetos complementares” vem sendo utilizado há muito tempo para
designar os projetos de instalações elétricas, hidráulicas, estruturais,
de climatização, automação, entre outros,
que não os de arquitetura. Mas será que
é correto se referir a esses projetos como
projetos complementares?
A resposta pode parecer simples, e por
força do hábito existe a tendência de se embarcar no inconsciente coletivo, sem se questionar certos usos e costumes, e algumas incoerências passam despercebidas.
Para responder a esta singela pergunta é preciso viajar no tempo, pesquisar alguns dicionários, legislação e até mesmo
aplicar uma boa dose de interpretação sobre a linguagem não verbal. Ou seja: qual
mensagem é transmitida e interpretada
pelo público quando se utiliza determinada palavra ou expressão?
Apesar de ser um termo utilizado com
frequência na área predial, é provável que
o seu uso tenha origem no Decreto Federal
nº 23.569 de 11/12/1933, que regulamentou as profissões de engenheiro, arquiteto
e agrimensor no Brasil. Por exemplo, o artigo 28 desse Decreto, cita: “São da competência do engenheiro civil (...) o estudo,
projeto, direção, fiscalização e construção
de edifícios, com todas as suas obras complementares”. Como o referido Decreto
não definiu o que são “obras complementares”, resta buscar em outras referências
o devido embasamento para o entendimento mais adequado desse termo.
Da antiga Lei Municipal nº 8.266 de
1975, que trata do Código de Edificações
do Município de São Paulo, obtém-se do
Capítulo IX - Obras Complementares das
Edificações, o que segue:
“Art. 134 - As obras complementares
executadas, em regra, como decorrência ou
parte da edificação compreendem, entre

outras similares, as seguintes: I - Abrigos e
cabines; II - Pérgolas; III - Portarias e bilheterias; IV - Piscinas e caixas d’água; V - Lareiras; VI - Chaminés e torres; VII - Passagens
cobertas; VIII - Coberturas para tanques e
pequenos telheiros; IX - Toldos e vitrines”.
Da Lei Municipal nº 11.228 de 1992 (em
vigor), que trata do Código de Obras e Edificações do Município de São Paulo, obtém-se
do item 1.1 - Conceitos: “Obra complementar - edificação secundária, ou parte da edificação que, funcionalmente, complemente a
atividade desenvolvida no imóvel”.
De onde se conclui que o termo “obras
complementares” está relacionado a qualquer obra que complemente a obra principal. Ou seja, são exemplos de obras complementares de uma edificação residencial:
a construção de garagem coberta (caso
a cobertura não exista originalmente), a
construção de uma edícula, piscina, portaria ou sala de ginástica, entre outras.
Não sendo, portanto, tais obras complementares, fundamentais para a existência
da edificação. Se assim o fossem, não poderiam ser consideradas complementares,
mas sim imprescindíveis, necessárias, parte
da razão de ser daquele empreendimento.
Uma instalação elétrica, por exemplo,
não deve ser considerada complementar de
uma obra, se não poderia ser encarada como
não necessária (!). É sim, parte fundamental
e imprescindível de uma edificação, sem a
qual não se poderia utilizá-la como previsto.
A construção de uma edificação, por
mais simples que seja, é um processo que
necessita de várias especializações para
que possa atender à sua finalidade com
segurança, conforto e de acordo com os
dispositivos legais e normativos.
Por conta disso, imagina-se que a disseminação do termo “projetos complementares” como alusão aos projetos de instalações elétricas, telefônicas, hidrossanitárias
e outros, seja resultado da aplicação equi-

vocada do termo “obras complementares”.
Existe ainda uma conotação pejorativa
no uso do termo “complementar” como se
o projeto complementar tivesse menos importância no contexto da obra. Interpretação
esta sem fundamento, mas é o que acaba
sendo transmitido, seja de forma direta ou
indireta, intencional ou não. Todos os projetos de engenharia têm a sua razão de ser e
a devida importância para a utilização daquele empreendimento conforme previsto.
Portanto, tais projetos não devem ser tratados como projetos complementares, mas
sim como “projetos de engenharia” (elétrica,
de telecomunicações, de hidráulica, de automação, de ventilação, de climatização etc.).
Por outro lado, um projeto complementar é aquele que complementa o projeto inicial (original). Por exemplo, o projeto de uma
subestação contempla determinada filosofia
de concepção. Em um determinado momento faz-se a opção por instalar ventilação forçada nos transformadores. O projeto dessa
ventilação forçada é um exemplo de projeto
complementar ao anteriormente elaborado
de instalações elétricas. No âmbito da construção civil, poderíamos dizer que a construção de uma varanda sobre um projeto que
não a contemplava, exige um projeto complementar para esta varanda. E assim por diante.
Como se vê, o uso inadequado das palavras pode implicar em conclusões equivocadas, além de desvalorização e distorções
quanto às atividades a serem desenvolvidas. Cabe aos profissionais tomar o devido cuidado e fomentar o uso adequado da
terminologia para reverter o quadro aqui
apresentado, retomando a velha e boa
forma de identificação dos seus trabalhos.
Trabalhos de engenharia. Projetos de engenharia. Obras de engenharia.
Paulo E. Q. M. Barreto

Engenheiro Eletricista
Conselheiro da Abrasip
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Espaço Sindinstalação

| Seconci

Programa de Conservação
Auditiva para empresas
para proteger os funcionários de danos auditivos e as empresas de danos civis e trabalhistas”, enfatiza.
O serviço realizado pelo Seconci-SP começa com a realização de audiometria em todos os funcionários expostos
ao ruído com o objetivo de identificar se há perda auditiva
e qual o tipo de perda. Certos casos são decorrentes do ruído e, também, de outras causas e necessitam da avaliação
de um otorrinolaringologista.
A entidade realiza visita técnica para fazer medições
ambientais de ruído e elabora alternativas para reduzir a um máximo de 85 decibéis em 8 horas de
exposição ao ruído. Outro serviço
oferecido pelo Seconci-SP são palestras educativas sobre a utilização dos protetores auditivos, com
orientações sobre o uso adequado,
higienização e manutenção, além de
conhecimento gerais sobre ruído e
suas consequências.
Foto: Divulgação

Cerca de 360 milhões de pessoas no mundo sofrem com
alguma perda auditiva, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. O número corresponde a 5,3% da população
mundial. Com o objetivo de contribuir para que as empresas
da construção civil criem ações voltadas aos trabalhadores
expostos a altos níveis de ruído, o Seconci-SP oferece o Programa de Conservação Auditiva (PCA).
O programa colabora para que as empresas do setor estejam de acordo com as obrigações legais, conforme determinam as Normas Regulamentadoras
do Ministério do Trabalho e Emprego.
Dra. Ina Irene Liblik Quintaes, gerente da Medicina Ocupacional do
Seconci-SP, explica que são inúmeras
as vantagens do programa. “O PCA
visa prevenir os efeitos da exposição
ao ruído na saúde, de maneira organizada, por meio da administração
da Segurança e Saúde Auditiva no
trabalho, com diretrizes e condutas

Serviço
Para ter acesso ao Programa de Conservação Auditiva, as empresas podem entrar em contato com
o setor de Relações Empresariais - (11) 3664-5844 / relacoesempresariais@seconci-sp.org.br.

No AME (Ambulatório Médico de Especialidades) Barradas, administrado pelo Seconci-SP, o governador Geraldo
Alckmin e o secretário estadual da Saúde, David Uip, abriram em 8 de setembro um mutirão para a realização de 7
mil cirurgias extras de catarata no Estado de São Paulo. O
presidente do Seconci-SP, Sergio Porto, participou do evento.
“É impressionante a qualidade do Seconci-SP, ele é o
‘top’ entre as OSSs (Organizações Sociais de Saúde)”, declarou o governador. Dos 27 AMEs que participarão do mutirão, 4 são administrados pela entidade: Barradas, Bourroul,
Caraguatatuba e Sorocaba. Os pacientes serão atendidos
mediante agendamento pela Cross (Central de Regulação
de Oferta e Serviços de Saúde), também administrada pelo
Seconci-SP.
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Foto: Divulgação

Alckmin abre campanha e elogia Seconci-SP

Uip, Porto e Alckmin, unidos para agilizar o
atendimento à população.

| HBC Advogados

Ação de regresso do INSS contra
as empresas: Perigo iminente

A

ções regressivas são ações
propostas pela Procuradoria-
Geral Federal a fim de obter
o ressarcimento das despesas
com prestações sociais, concedidas em
face dos acidentes do trabalho ocorridos
por culpa dos empregadores.
Cabe enaltecer que possuem previsão no art. 7º, XXXVIII, da Constituição
Federal, nos seguintes termos:
´´São direitos dos trabalhadores
urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de
sua condição social: (...) XXVIII
- seguro contra acidentes de
trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a
que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;”
Por sua vez, o art. 120 da Lei nº
8.213/91 estabelece que “nos casos
de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicadas para a proteção individual e coletiva, a Previdência Social
proporá ação regressiva contra os responsáveis.”
Ademais, de alguns anos para cá, o
INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
está distribuindo perante a Justiça temerosas ações de regresso em face das empresas, pelas quais cobram indenizações
milionárias dos empregadores que, por
suposto ato de negligência, tiveram empregados acidentados no ambiente de
trabalho e, consequentemente, afastados pelo INSS, recebendo auxílio-doen
ça acidentários.

Tais ações têm como foco central a
restituição pelas empresas dos valores
despendidos pelo órgão social para custear doenças e/ou acidentes decorrentes
do trabalho que surgiram de uma atitude faltosa do empregador.
A própria legislação previdenciária,
mais especificamente o artigo 120 da Lei
8.213/91, prevê a possibilidade de ressarcimento de valores dispendidos pelo
INSS na concessão de benefícios previdenciários de auxílio-doença acidentário a segurados acometidos de doenças
ocupacionais e/ou moléstias contraídas,
decorrentes de condutas ilícitas dos empregadores, principalmente no que diz
respeito à fiscalização e cumprimento
das normas protetivas da saúde e segurança dos trabalhadores.
Importante destacar que a legislação previdenciária citada é clara ao estabelecer que, no caso de negligência
quanto às normas de padrão de segurança e higiene do trabalho indicados
para a proteção individual e coletiva, a
Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis.
Em recentes decisões, os tribunais
judiciais vêm condenando as empresas
a restituir os valores pagos pelo INSS a
todos os empregados que necessitaram
do benefício acidentário, acrescidos de
correção monetária e juros de mora,
bem como aqueles benefícios que continuam sendo custeados pelo INSS, no
mesmo valor e na mesma data do repasse aos empregados afastados.
Tais julgados abrem precedentes

perigosos e desfavoráveis para que
outras empresas venham a sofrer com
ações movidas pelo Órgão Previdenciário, sendo certo que cada vez mais se
faz necessária a prevenção de riscos no
ambiente de trabalho.
Como alternativa, as empresas precisam cada vez mais se preocupar com
a segurança dos seus empregados diante do ambiente de trabalho, como também devem ficar atentas aos motivos
de afastamento destes junto ao INSS,
controlando cada benefício concedido
pelo órgão previdenciário e verificando
se realmente tem o devido nexo de causalidade com o ambiente de trabalho,
pois, caso o benefício seja concedido em
decorrência de outra moléstia, deve-se
adotar as medidas administrativas possíveis junto ao INSS para que o benefício
seja corretamente enquadrado, evitando
que no futuro os valores sejam cobrados
indevidamente das empresas.
Por fim, salientamos que muitas são
as oportunidades de se realizar uma boa
gestão trabalhista, porém, vários são os
desafios e riscos envolvidos. Por todo o
exposto, somos favoráveis à realização de
uma eficiente Gestão Trabalhista, de forma
completa e abrangente, observando fatores internos e externos que envolvam suas
atividades, avaliando todas as condições
necessárias para assegurar condições favoráveis à empresa.
Nosso escritório permanece à disposição para esclarecer qualquer consulta porventura necessária a respeito
do tema.

*HBC Advogados é o escritório contratado pelo Sindinstalação para assessoria jurídica ao setor de
instalações. Para mais informações acesse www.hbclaw.com.br
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Destaque

| Masterinstal 2016

Empresas se
preparam para o
Masterinstal 2016

Principal
premiação da área
da instalação no
Brasil chega à
11ª edição com
mais de 70 cases
inscritos.

Reportagem: Marcos Orsolon

D
Fotos: Divulgação

ar visibilidade e destaque ao
setor de instalações, valorizando iniciativas pioneiras, as melhores práticas na execução de
obras de instalação e na qualificação da
mão de obra setorial especializada, além
de ser um veículo de mídia eficaz para a
disseminação de inovações e tecnologias
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aplicadas nas instalações. Esse é o objetivo do Prêmio Masterinstal, que em 2016
chega à sua 11ª edição.
A premiação, que se consolidou
como principal evento da área da instalação no Brasil, é uma realização do
Sindinstalação (Sindicato da Indústria da Instalação - SP) e da Abrins-

tal (Associação Brasileira pela Conformidade e Eficiência das Instalações),
em parceria com a Garrido Marketing.
Como explicam os organizadores, o Masterinstal tem por missão selecionar, premiar e divulgar empresas de excelência,
que se distinguiram no mercado de instalações por seus serviços e produtos, em

Created to incentive good practices in the
installation sector, Masterinstal Award comes to
the 11th edition. This year, over 70 cases were
enrolled divided by six award categories, which
will be held on October 25th, in São Paulo.

razão da qualidade e da conformidade às
normas técnicas, pelas soluções inovadoras, pelos ganhos de produtividade, pela
eficiência alcançada no consumo dos insumos água, energia elétrica e gás, verificados durante a fase de obras ou como
benefício de longo prazo para os usuários
finais das instalações.
“Ao longo dos anos o Prêmio Masterinstal se consolidou e ganhou notoriedade no mercado, e hoje é uma vitrine
para toda a cadeia do setor de instalações”, afirma José Silvio Valdissera, presidente do Sindinstalação, que completa:
“A premiação demonstra a eficiência da
instaladora, seu caráter de inovação e o
quanto ela se preocupa com o seu produto final. Ser coroado com o troféu Masterinstal traz prestígio e é um instrumento
de marketing. Com o prestígio alcançado

Creado para fomentar las buenas prácticas en el
ámbito de las instalaciones, Premio Masterinstal llega
a su 11ª edición. Este año, más de 70 casos fueran
inscritos entre las seis categorías de premios, que se
lleva a cabo 25 de octubre en Sao Paulo.

pelo evento, tanto fabricantes quanto instaladores passaram a utilizar a premiação
para divulgarem novos produtos e técnicas avançadas de produção, de forma a se
expor para um mercado mais abrangente.
Não chegaria a alegar que o Masterinstal
é o motivo da busca de novas tecnologias,
mas com certeza contribui para o desenvolvimento técnico do setor”.
O fato é que há mais de uma década o Prêmio Masterinstal contribui para
ampliar a visibilidade e o aperfeiçoamento da atividade empresarial dedicada à execução, manutenção e reformas
(ou retrofit) de instalações diversas, incluindo: elétricas de baixa, média e alta
tensão, hidrossanitárias, de gás, combate a incêndios, proteção contra descargas atmosféricas, iluminação predial e
pública, telecomunicação e transferência

de dados, automação, aproveitamento
de fonte solar, gás natural ou biomassa
para aquecimento e geração de energia
elétrica, de redes de distribuição pública
de eletricidade, água e gás, e de todas
as demais utilidades ou sistemas prediais, comerciais, industriais, hospitalares, entre outras, que demandam os
serviços desse importante e complexo
segmento da construção civil, sujeito à
especialização e qualificações contínuas
para poder otimizar o atendimento aos
seus clientes, conforme o estado da arte
e o avanço da tecnologia.

Objetivo do
Masterinstal

Dar visibilidade e destaque ao setor de instalações, valorizando iniciativas pioneiras, as melhores práticas na
execução de obras de instalação, e na
qualificação da mão de obra setorial
especializada, além de ser um veículo
de mídia eficaz para a disseminação
de inovações e tecnologias aplicadas
nas instalações.

Missão do
prêmio

O Masterinstal tem por missão selecionar, premiar e divulgar empresas
de excelência, que se distinguiram no
mercado de instalações por seus serviços e produtos, em razão da qualidade
e da conformidade às normas técnicas,
pelas soluções inovadoras, pelos ganhos de produtividade, pela eficiência
alcançada no consumo dos insumos
água, energia elétrica e gás, verificados durante a fase de obras ou como
benefício de longo prazo para os usuários finais das instalações.
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Destaque

| Masterinstal 2016

Dez anos de sucesso

Foto: Divulgação
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inscritos para concorrer em uma das
categorias do prêmio. A edição 2016
recebeu um total de 72 cases inscritos.
Júlio Cesar Costa, diretor da Garrido
Marketing, destaca ainda que a premiação desse ano traz algumas novidades.
“Em 2016, o Masterinstal tornou-se um
prêmio nacional e 100% digital. Todo o
processo de inscrição, envio de case e
análise dos jurados foram realizados online. Além dessa novidade, foram feitas
algumas adequações significativas na
regulamentação do prêmio, o que permitiu um melhor entendimento das empresas na escolha da categoria de seu
case. Essas mudanças foram realizadas
com o objetivo de atender toda a cadeia
de instalações e, principalmente, trazer
o fornecedor e a construtora junto com
a instaladora no relato do caso e também abranger todas as categorias que
foram adaptadas à essas mudanças”.
Além disso, Júlio explica que, considerando a importância da eficiência
energética e do aspecto social e sustentável, foram criadas duas categorias

de extrema importância nos dias atuais:
Eficiência Energética e Gestão de Energia; e Projetos de Inclusão Social e de
Sustentabilidade Ambiental.

Foto: Ricardo Brito/HMNews

Segundo os organizadores, as melhores práticas e inovações apresentadas durante as dez edições anteriores
do Masterinstal confirmam o dinamismo
da atividade de instalação, bem como a
importância da integração e sinergia entre as empresas instaladoras, projetistas,
gerenciadoras de obras, construtoras,
incorporadoras, concessionárias distribuidoras de água, eletricidade e gás, e
em conjunto com os seus fornecedores
de materiais, insumos e equipamentos.
Quanto ao público-alvo, o Masterinstal é dirigido às empresas e profissionais
da cadeia produtiva da indústria de instalações, considerando desde o projeto até
sua implementação final nas edificações,
passando pelo emprego de materiais, recursos humanos, processos e utilização
de equipamentos e dispositivos, abrangendo inclusive o fornecimento de água,
energia elétrica e gás pelas concessionárias de serviço público de distribuição.
Um aspecto positivo e que ratifica
o interesse das empresas do setor na
premiação é o grande número de cases

Ao longo dos anos o Prêmio
Masterinstal se consolidou e ganhou
notoriedade no mercado, e hoje é
uma vitrine para toda a cadeia do
setor de instalações.
José Silvio Valdissera
Sindinstalação

O Prêmio Masterinstal 2016 foi estruturado nas seguintes categorias:
de técnica, da qualidade como à melhoria
da segurança do trabalho dos instaladores. Destina-se a premiar cases de empresas de instalação, gerenciadoras de obras,
construtoras, incorporadoras, instituições
de ensino e qualificação de mão de obra,
e fabricantes de equipamentos de segurança do trabalho (EPI/EPC).
➧ Novas tecnologias em produtos,
materiais, equipamentos e sistemas para instalações:
Nesta categoria foram inscritos cases
de novas tecnologias envolvendo produtos, materiais, equipamentos e sistemas
aplicados na execução de instalações,
desenvolvidas por fornecedores de materiais, insumos, ferramentas e equipamentos para obras de instalações. Destina-se
à indústria, fabricantes, importadores, distribuidores, representantes comerciais e
fornecedores em geral para o setor.
➧ Projetos de inclusão social e
de sustentabilidade ambiental:
Nesta categoria foram inscritos cases ou projetos de empresas atuantes no
segmento de instalações que tenham por
missão a inclusão social dos profissionais

Foto: Divulgação

➧ Inovação em projetos e métodos
de execução das instalações:
Nesta categoria foram inscritos cases
de projetos com soluções técnicas inovadoras de engenharia e de métodos de
execução das instalações, inclusive cases
de O&M (organização e métodos) aplicados na execução de obras de instalação,
que tragam benefícios como ganhos de
produtividade, racionalidade, qualidade,
segurança, facilidade de operação e manutenção das instalações. Destina-se a
premiar as melhores soluções de engenharia e práticas aplicadas na execução
de obras de instalação ou em serviços de
manutenção, desenvolvidas por empresas
projetistas de sistemas prediais, instaladoras, construtoras, incorporadoras, gerenciadoras de obras, e concessionárias
distribuidoras de água, eletricidade e gás.
➧ Treinamento, qualificação e segurança de mão de obra na execução das instalações:
Nesta categoria foram inscritos cases
de treinamento, qualificação e segurança
de mão de obra dirigidos, especificamente, ao aprimoramento tanto da capacida-

do setor e/ou de suas famílias, mediante a
aplicação de políticas de responsabilidade
social e ações direcionadas para a educação, capacitação profissional, cultura, esporte e/ou lazer. Também foram aceitos
cases envolvendo programas de reciclagem de materiais empregados nas obras e
para os resíduos gerados durante a execução das instalações, de sustentabilidade e
proteção ao meio ambiente e de proteção
à saúde e segurança dos trabalhadores.
➧ Compromisso com a qualidade
e conformidade com as normas
técnicas - Certificação Qualinstal:
Nesta categoria foram inscritas instaladoras certificadas pelo Programa Qualinstal, ou aderentes ao mesmo, nas especialidades elétrica, gás combustível, hidráulica,
combate a incêndios e solar, cujos esforços
com a qualidade do serviço e com a conformidade às normas técnicas, e com a eficiência de instalações sejam reconhecidos
como destaque no setor de instalações.
➧ Eficiência energética e gestão
de energia:
Nesta categoria foram inscritos cases
de gestão de energia e eficiência energética que resultaram em melhoria do desempenho energético, incluindo redução
no consumo de energia elétrica, água, gás
combustível e outros insumos energéticos,
quer em instalações prediais como em instalações comerciais e de processo industrial. Foram aceitas inscrições de cases de
sucesso na implantação de procedimento
de gestão de energia (ISO 50001). Destina-se a empresas prestadoras de serviço
de eficiência energética (ESCO’S), projetos patrocinados por concessionárias de
distribuição de energia elétrica, água ou
gás, projetos de cogeração, e projetos desenvolvidos por instaladoras.
Os vencedores do 11º Prêmio Masterinstal receberão um troféu e um certificado no evento de premiação, que será
realizado no Teatro do SESI - Prédio da
FIESP, em São Paulo, no dia 25 de outubro de 2016.
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| Ambiente

O papel da cadeia da
sustentabilidade
Grandes eventos, como os Jogos Olímpicos, passam
a servir como catalisadores para o uso de tecnologias
que suprem as necessidades de um mundo cada vez
mais consciente e sustentável.

A
In the modern world, investment
in infrastructure and technology to
efficient management, generation
and transmission of electrical energy
is critical, as well as it is necessary
to think about alternatives to avoid its
unnecessary use. In this context, the
construction chain can be a great ally
to achieve this goal.

En el mundo moderno, invertir en
infraestructura y tecnología para la
gestión, generación y transmisión
eficientes de la energía eléctrica es
fundamental, así como es necesario
pensar en alternativas para evitar su
gasto innecesario. En este contexto,
la cadena de construcción puede
ser una gran aliada para lograr este
objetivo.
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abertura dos Jogos Rio 2016
deu o recado: é preciso pen
sar na natureza, unir os es
forços de todos para man
ter a saúde de nosso planeta. Com
uma abordagem bastante focada em
sustentabilidade e nos debates sobre
aquecimento global e na história da
Terra, a cerimônia de abertura colocou
no centro da agenda temas que per
meiam as políticas de diversas nações
ao redor do mundo. Os debates vão
desde a economia circular e colabo
rativa, até o aumento da temperatura
média dos oceanos e suas consequên
cias, até novas formas de produzir, dis
tribuir e gerir energia.
Em consonância com o debate, o
estudo World Energy Outlook de 2015
apontou que apenas a Índia terá 600
milhões de consumidores a mais de
energia até 2040. Já no Brasil, a des
pesa governamental com eletricidade
deve atingir a casa dos R$ 81 bilhões
até 2018 (segundo dados do Ministé
rio de Minas e Energia). Não é de hoje
que o gasto excessivo de energia elé
trica é uma questão amplamente dis
cutida no Brasil e no mundo dentro
do contexto de redução do impacto
ambiental provocado pela expansão
dos grandes centros urbanos. Além de

investir em infraestrutura e tecnologia
para gestão, geração e transmissão efi
cientes desse bem tão necessário (e
caro), é preciso pensar em alternativas
que evitem seu gasto desnecessário.
A cadeia de construção pode ser
uma ótima aliada para atingir esse
objetivo. Atualmente, são inúmeras as
inovações na área para que as estru
turas de escritórios, casas, apartamen
tos e fábricas sejam mais econômicas e
sustentáveis, com maior aproveitamen
to da luz solar e produtos que ajudam
a manter a temperatura desejada nos
interiores por mais tempo. Ao reduzir o
uso do ar-condicionado, por exemplo,
não apenas consumimos menos ener
gia, como diminuímos a emissão de
gás carbônico na atmosfera e comba
temos as ilhas de calor que se formam
nas grandes cidades.
Uma dessas inovações é a utiliza
ção de paineis termoisolantes. Antes
pensados apenas para frigoríficos e
galpões, a tecnologia de agora nos
leva a ter acesso a produtos leves e
eficientes, aplicáveis em todo o tipo
de construção. Eles nos permitem ter
acesso ao isolamento térmico, um pro
cesso físico que reduz a troca térmica
e alteração das temperaturas dentro
dos ambientes.

construção para a
energética

Vivemos em
uma época de
desafios para a
sustentabilidade,
mas também
de grandes
oportunidades
para o
desenvolvimento
e aplicação
de novas
tecnologias,
capazes
de atender
consumidores
cada vez mais
exigentes.

mão de obra em 70% - o que permite
seu aproveitamento em atividades mais
qualificadas - e têm uma velocidade
construtiva até 10 vezes mais rápida.
Com tantas propriedades mais sus
tentáveis, o produto foi escolhido pela
Dow para ajudar na mitigação de ga
ses de efeito estufa relacionados aos
Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio
de Janeiro em 2016. A Empresa foi
uma das TOP Patrocinadoras globais
dos Jogos com um contrato que teve
início em 2010 e vai até o final dos
jogos de verão em 2020, em Tóquio,
e assumiu o compromisso junto com
o Comitê Organizador Rio 2016 para
contribuir com a mitigação de 2,2 mi
lhões de CO² equivalente.
Vivemos em uma época de desafios
para a sustentabilidade, mas também
de vastas oportunidades e grandes
eventos, como os Jogos Olímpicos, que
passam agora a servir de catalisadores
para o uso de novas tecnologias que
suprem as necessidades de um mundo
cada vez mais consciente e exigente do
ponto de vista da inovação e da sus
tentabilidade.
A Dow, junto com parceiros de
peso do setor, tem trabalhado para
impulsionar práticas mais sustentá
veis em toda a cadeia de construção,
promovendo o engajamento de deci
sores do mercado por meio de seminá
rios técnicos, desenvolvendo produtos
inovadores e mais sustentáveis, apro
veitando o contexto desse momento
único na história, em que Brasil e a
América Latina se tornam o centro do
mundo ao receber, pela primeira vez,
os Jogos Olímpicos.
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Os painéis termoisolantes feitos de
poliuretano, além de eliminarem prati
camente toda água utilizada na mon
tagem, reduzem o consumo de energia
em 60%, diminuem a necessidade de

Marcelo Fiszner

Diretor de Marketing de
Poliuretano da Dow para
América Latina.
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Case

| Automação

Embarcação recebe
projeto de automação
moderno e funcional
Reportagem: Paulo Martins

Empresa especializada implanta com sucesso
soluções de automação em iate; projeto garantiu maior
conforto e praticidade aos usuários da embarcação.

A

Entretanto, engana-se quem pensa
que essas soluções destinam-se apenas
a empresas, escritórios, casas e apartamentos. Atualmente as tecnologias podem e estão sendo instaladas nos mais
diversos ambientes, que vão desde hospitais, escolas, escritórios de advocacia
e lojas até estandes de carros.

O setor náutico é outro mercado
interessante para esse tipo de atuação. Conforme explica o engenheiro
André Serpa, sócio-gerente da Kelius,
empresa de Curitiba (PR) especializada
na área de automação, essas soluções
são altamente personalizáveis, portanto, podem ser ajustadas para vários tiFoto: Divulgação/Duarte Trindade

automação é um recurso cada
vez mais utilizado nas esferas corporativa e residencial,
quando o objetivo é otimizar o
uso dos insumos energéticos, promover
a integração entre dispositivos elétricos
e eletrônicos ou extrair o máximo das
funcionalidades desses equipamentos.
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pos de necessidades e capacidades de
investimento.
“Embora façamos soluções de automação para os vários mercados, respeitamos muito as diferenças, expectativas
e necessidades de cada um deles. Para
desenharmos uma solução, normalmente começamos por mostrar tudo o que é
possível e deixamos o cliente nos explicar o que considera mais importante de
acordo com suas necessidades. Depois
montamos o conceito da solução para
desenhar a proposta e por fim apresentá-
la de forma detalhada”, descreve Serpa.
Um case de sucesso conquistado recentemente pela Kelius retrata bem essa
sistemática. Os proprietários de um iate
Intermarine de 53 pés buscavam aumentar o conforto proporcionado a
bordo para familiares e amigos.
O projeto foi de rápida implementação na embarcação,
consumindo cerca de três dias
de trabalho. Entretanto, isso exigiu grande planejamento e muitos preparativos dos profissionais
da Kelius, até que os benefícios
pudessem ser usufruídos na prática pelos ocupantes do barco. O
resultado final foi aprovado pela
empresa e, o mais importante,
pelos usuários.

Complexidade

Um dos
desafios do
projeto era
incorporar ao
iate soluções
de multimídia
que a família
usa em seu
dia a dia, sem
substituir os
equipamentos
existentes no
barco.

Os desafios
Um dos principais focos da solução
desejada consistia em melhorar e facilitar a componente multimídia dentro
da embarcação. O desafio era incorporar no iate as soluções de automação e
multimídia que a família possuía na re-

sidência, sem substituir os equipamentos já existentes no barco, e ao mesmo
tempo buscar a simplificação de todos
os componentes, pois era previsto um
elevado nível de utilização do sistema
por parte dos frequentadores.

Automation is increasingly present both in residential
and business environments. The innovations in this
area can be used even for water. The company Kelius,
Curitiba (PR), celebrates another successful project,
now on a boat.

De acordo com Serpa, em se tratando de um projeto para aplicação
em uma embarcação, existem algumas
dificuldades adicionais a serem consideradas, de forma a atingir o resultado desejado.

La automatización está cada vez más presente, tanto
en ambientes residenciales como de negocios. Las
innovaciones en esta área se pueden usar incluso para
agua. La compañía Kelius, Curitiba (PR), celebra otro
exitoso proyecto, esta vez en un barco.
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Em primeiro lugar, por maior que
seja o barco, o espaço disponível para
criar uma ‘área técnica’ é sempre limitado. Além disso, a passagem de cabos ao
longo da embarcação tem que ser feita
por profissionais especializados nessa
área, pois nem todas as tubulações são
de fácil acesso. É preciso lembrar também que o local em questão trata-se de
uma ‘residência’ que está em movimento, o que obriga que todos os equipamentos sejam bem fixados, de forma a
evitar problemas futuros.
Serpa destaca ainda os riscos a que
estão sujeitos os equipamentos e cabos
em um ambiente altamente agressivo,
como o de maresia. “Isso obriga uma
seleção cuidadosa dos equipamentos a
serem utilizados”, observa.

Fotos: Divulgação/Duarte Trindade

| Automação

As soluções
Reforçando que cada solução de
automação é personalizada de acordo
com as necessidades do cliente, André
Serpa destaca que antes do projeto em
questão ser desenhado foi feito um levantamento detalhado da utilização e
da topologia da família do proprietário
do iate Intermarine.
Para atingir o nível de integração pretendida e oferecer todas as funcionalidades numa interface única, a Kelius optou
pela especificação de uma solução baseada nos produtos iSimplex, em integração com a solução sem fios Lutron RA2 e
produtos Global Caché. É válido mencionar que a embarcação foi dotada de rede
de informática com e sem fios, incluindo
ligação à internet com 4G de memória,
disponível em todo o barco.
Quanto à componente multimídia e
de som ambiente, foi feito um trabalho
de simplificação dos sistemas existentes
de forma que os usuários possam fazer
todo o controle pelo smartphone ou tablet, utilizando uma interface web. Foram
adicionados dois Media Centers iSimplex
com uma biblioteca digital de 4TB, com
capacidade para mais de 200 filmes,
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shows e seriados e milhares de músicas e fotos. A ideia da biblioteca digital é ter todo esse conteúdo disponível
na embarcação de forma simples e sem
a necessidade de levar fisicamente CDs,
DVDs ou Blu-Rays nos passeios e viagens.
Para a distribuição de vídeo para as
quatro televisões da embarcação foi utilizada uma matriz HDMI 4x4 da Kramer,
de forma que todos aparelhos tenham
acesso a qualquer recurso multimídia.
Anteriormente, para ver um filme o cliente precisava de um controle para ligar a
TV, outro para o receiver e um terceiro
para o leitor de blu-ray. Agora o controle de áudio & vídeo depende apenas de
um clique no iPhone ou iPad.

Todas as ações dentro do barco podem ser associadas a cenas e rotinas. Ou
seja, com o novo sistema, o cliente pode
definir o controle das cortinas e televisões
com base em um determinado horário,
ou, com um único toque, transformar o
local em um ambiente de festa. Segundo
a Kelius, a instalação de cortinas motorizadas Lutron Honeycomb sem fios e com
alimentação elétrica a bateria tornou o
processo muito simples, pois não necessita qualquer cabo. O controle pode ser
efetuado por botões, interface no iPhone
ou iPad, por horário especificado ou ainda
automaticamente por sensores.
De acordo com André Serpa, uma segunda componente do projeto garantiu

Resumo do case
✶ Estaleiro: Intermarine
✶ Gestor do projeto: André Serpa
✶ Arquiteta: Barbara Sganzerla

Foto: Divulgação/Duarte Trindade

✶ Soluções: iSimplex, Lutron, Kramer,
Global Caché e Cisco

maior controle e segurança ao proprietário sobre o que acontece na embarcação
quando ele está ausente. Foram instalados três tipos de soluções suportadas pelo

servidor iSimplex: vídeo-vigilância IP nas
áreas comuns do interior da embarcação,
que permite a visualização remota em
tempo real; sistema de controle de aces-

so, que registra todas as entradas e saídas
em um vídeo de dez segundos; e registro
dos movimentos dentro do barco através
de sensores sem fios Lutron. “O cliente
passou a poder visualizar remotamente
sua embarcação, visto que o servidor com
a funcionalidade de controle de acessos
registra sempre que alguém entra ou sai
da embarcação e guarda a informação de
quais ambientes tiveram movimento e em
que horários, podendo o proprietário consultar mais tarde se não houve movimento
anômalo”, explica Serpa.

Avaliação dos resultados

Foto: Divulgação

Segundo avaliação feita pela Kelius,
o resultado final do trabalho desenvolvido no iate Intermarine superou as expectativas e permitiu manter uma boa relação de custo/funcionalidade do projeto.
“Apesar das adversidades da maresia e
do espaço técnico limitado, a rigorosa
instalação por parte da empresa proporcionou uma implementação altamente
especializada”, divulgou a companhia,

que garantiu que o cliente ficou satisfeito com o projeto, reconhecendo que as
soluções implantadas tornaram o barco
mais confortável e prático.
O trabalho foi importante também
para a Kelius, conforme destaca André
Serpa: “O mercado náutico é estratégico para a empresa. Já investimos muito
para nos especializar. Além do prazer
de desenvolver soluções que melhoram
a experiência de utilização dos nossos
clientes, neste caso tivemos o prazer de
trabalhar dentro de uma maravilhosa
embarcação no cenário de uma lindíssima marina. Ficamos muito satisfeitos
com o resultado, pois ficou claro para
todos as vantagens que a solução ofere-

O mercado náutico é estratégico
para a empresa, que realizou
significativos investimentos para se
especializar nesse segmento.
ANDRÉ SERPA
KELIUS

ce, abrindo portas para novos projetos”.
Para quem se pergunta se os clientes precisaram passar por algum tipo de
treinamento especial, a resposta é não.
De acordo com Serpa, foram necessárias
apenas a apresentação da solução e a
demonstração do seu funcionamento
para os frequentadores da embarcação.
Da parte dos usuários, houve apenas o
contato para esclarecimento de algumas
dúvidas específicas sobre como fazer
uma ou outra operação, mas nada que
não se tenha conseguido resolver na
mesma hora por telefone. “A vantagem
de as soluções serem totalmente personalizadas é que elas são muito mais
intuitivas e fáceis de utilizar. No desenho de cada sistema nossos projetistas
tentam entrar na realidade do cliente e
fazem o projeto como se a embarcação
fosse sua, garantindo assim a melhor
qualidade e funcionalidade, sem entrar
em custos injustificados e desnecessários”, complementa Serpa.
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| Sistemas de geração fotovoltaica

Instalações fotovoltaicas
requerem atenção

A

geração solar fotovoltaica no
Brasil está cada vez mais disseminada e a tendência é que
cada vez mais residências, comércios e indústrias passem a gerar sua
própria energia. Além disso, a queda nos
preços dos equipamentos e da instalação,
juntamente com o apelo de energia limpa
e renovável, vêm, em grande parte, contribuindo para a popularização do sistema.
O Brasil é um país com enorme potencial para a geração fotovoltaica. Na
grande maioria dos dias temos sol e nosso índice de radiação é um dos mais altos do mundo. Portanto, precisamos explorar mais este modo de gerar energia.
Se todas as residências do País, hipoteticamente falando, fossem autossuficientes, gerando sua própria energia,
durante o dia elas poderiam exportar
energia para a rede (horário comercial),
considerando que a maioria destas unidades, neste horário, se encontram vazias, enquanto que, de outro lado, as
indústrias e o comércio estão em pleno
funcionamento. Ou seja, seria possível
fazer uso de grande parte da energia gerada pelos sistemas solares, poupando
nossa matriz energética convencional.
Já no período da noite há uma inversão, já que grande parte das indústrias
e estabelecimentos comerciais fecham,
diminuindo o consumo, enquanto que,
de outro lado, as pessoas retornam para
suas casas e utilizam a energia de nossa
matriz energética convencional. Nesse
caso, como teríamos preservado durante
todo o dia a principal matriz energética de nosso País, a hídrica, poupando a
água, essa iniciativa possibilitaria encher
os reservatórios, o que também é uma
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Eficiência e segurança dos sistemas de geração
de energia fotovoltaica dependem de um bom
trabalho de instalação.
forma de se ‘armazenar energia’. Em
épocas de seca isso seria muito importante para o sistema energético do País.
A geração solar de energia é feita pelas células fotovoltaicas, que quando estão
expostas à luz solar fazem com que os elétrons do material semicondutor se movam
e, desta forma, gerem corrente elétrica.
O primeiro passo para a instalação
do sistema fotovoltaico on-grid (ligado à
rede da concessionaria, sem baterias), é
fazer um bom dimensionamento, inicialmente baseado nas contas de energia
e carga instalada. Com isso é possível
saber o consumo da residência ou comércio onde se pretende fazer a instalação. Avalia-se a área disponível para
a instalação dos módulos solares, que
pode restringir o projeto por não haver
área suficiente para geração desejada.
Outro item importante a ser avaliado
é a necessidade do cliente com relação à
geração, se será para suprir total ou parcialmente a carga, lembrando que a conta
do cliente nunca virá zerada, pois as concessionárias cobram o consumo mínimo.
Definido o consumo pretendido avalia-se a radiação solar no local da instalação. Fazendo uso de alguns softwares com
mapas da radiação solar, calcula-se o valor
teórico do potencial de geração de energia nas diferentes estações do ano para
cada uma delas, já que a posição do sol
muda a potência gerada. Assim, chega-se
na média anual. Com as informações le-

vantadas é possível determinar o projeto
básico com o dimensional, quantidade de
módulos e tipo do inversor a ser utilizado.
Com as informações do projeto básico bem definidas, é necessário fazer o
projeto construtivo e aprová-lo na concessionária de energia local. Para isso é

Solar photovoltaic generation in
Brazil is increasingly widespread
and the trend is that more
houses, commercial buildings and
industries begin to generate their
own energy. However, efficiency
and safety of the systems rely on a
good installation work.

Generación de energía solar
fotovoltaica en Brasil está cada
vez más difundida y la tendencia
es que cada vez más hogares,
oficinas e industrias comiencen
a generar su propia energía. Sin
embargo, eficiencia y seguridad de
los sistemas dependen de un buen
trabajo de instalación.

necessário dar entrada no projeto construtivo, juntamente com os manuais, homologação do inversor, formulários exigidos pela concessionária e ART (Anotação
de Responsabilidade Técnica) devidamente preenchida e assinada por profissional
habilitado no conselho de classe (CREA).
Depois da avaliação do projeto e
toda a documentação, respeitando os
prazos da concessionária, o projeto será
aprovado e se pode dar início à instalação do sistema fotovoltaico.
Para a instalação do sistema fotovoltaico residencial é necessário fazer um
suporte reforçado para receber os painéis solares, que podem ficar em telhados, lajes, piso, etc. Este reforço tem que
aguentar os ventos e as chuvas que podem incidir no local da instalação e estar
preferencialmente voltado para o norte,
onde a incidência solar é mais eficiente,
com inclinação da latitude do local em
graus (Exemplo: em Jaguariúna-SP a latitude é -22,6924, a angulação que devemos deixar é de 22°das placas solares).
Cada módulo fotovoltaico possui um

cabo positivo e outro negativo, que devem ser ligados em série, formando um
circuito entre todos os módulos. Depois
de todos interligados ficarão o primeiro
(+) e o último (-), que devem ser ligados
aos conectores instalados nos cabos de
CC (corrente contínua) e lançados até o
inversor (grid tie), que tem a função de
inverter a energia gerada pelas placas
solares (corrente contínua) em corrente
alternada para entrar na rede AC.
Após concluir a instalação, a concessionária deve ser comunicada para que
faça a vistoria do sistema e, se aprovado,
faz-se a parte burocrática de assinatura
de contrato entre o cliente e a empresa.
Terminada esta etapa a concessionária
troca o medidor da unidade consumidora por um de quatro quadrantes que
permite a medição nos dois sentidos, a
exportação da energia excedente durante
o dia, e o consumo de energia convencional durante a noite ou quando a geração
não é suficiente para suprir a carga total.
É quando o sistema pode ser ligado e colocado em pleno funcionamento.
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Alguns aspectos de segurança devem ser levados em consideração na
instalação, uma vez que a placa que
está no sol já tem circulação de corrente,
ou seja, seus terminais já têm tensão. E
não temos um botão de liga e desliga.
Por isso, o cuidado para fazer as conexões entre as placas e o inversor deve
ser alto, sendo feito a noite ou cobrindo
as placas com uma lona que impeça a
passagem dos raios solares, e também
todas as conexões em corrente alternada com os riscos inerentes do trabalho
com energia elétrica
Outro grande risco é o trabalho em
altura, geralmente feito em telhados.
Todos que trabalham na instalação de
sistemas fotovoltaicos devem ter o curso de NR-10 (riscos em instalações elétricas) e o curso de NR-35 (trabalho em
altura), sendo que ambos têm que estar

válidos de acordo com a periodicidade
de cada norma.
É recomendado ainda que se contrate uma empresa para fazer a instalação
que tenha um corpo técnico qualificado, funcionários registrados, treinados e
com os cursos válidos para não ter problemas em caso de um acidente, ficando
o cliente resguardado.
Com a popularização dos sistemas
de microgeração nas residências, comércios e indústrias a tendência é que seja
simplificada a instalação, com a criação
de acessórios e ferramentas. Os novos
projetos também tendem a ser pensados e preparados para receber as placas,
com espaço para o inversor e preverem
o caminho do cabeamento, deixando os
conduítes para as instalações do sistema
e, consequentemente, barateando ainda
mais o custo da instalação.

Foto: Ricardo Brito/HMNews

Segurança na instalação

Thiago Pacheco Veiga

Engenheiro Eletricista da
BASE Energia.
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produtos

❱❱ Proteção
contra umidade

A Pulvitec oferece ao mercado o Polycit, um aditivo
impermeabilizante com excelente rendimento, que
oferece alto nível de proteção para argamassas e
concreto. Ideal para rebocos internos e externos,
reservatórios de água e piscinas, túneis e galerias
de água, pisos e paredes em contato com solo,
tijolos colocados nos alicerces, etc.

Divulgação de novos
produtos e soluções.

products
Promotion of new
products and
solutions.

productos
Promoción de
nuevos productos y
soluciones.

❱❱ Lanterna solar

A Schneider Electric desenvolveu a Mobiya, uma lanterna LED movida a energia solar que pode ser utilizada para carregar
celular ou qualquer aparelho que tenha porta USB. Possui três intensidades de iluminação, funcionando por até 48 horas com
um dia de carga solar. Concebida para atender à demanda por energia de comunidades que vivem fora da rede elétrica, é opção
também para vendedores de rua, barcos de pesca, acampamentos e locais com frequentes quedas de energia. A Mobiya conta
com um micro controlador interno que garante carregamento solar eficiente, impedindo sobrecarga e descarga profunda. Com
design prático, a lâmpada pode ser levada na mão, enganchada no teto, montada na parede, colocada sobre a mesa, fixada na
parte superior de uma garrafa PET ou em um poste.

❱❱ Facilidade na instalação

A Blukit conta com dois produtos que facilitam o trabalho na instalação de torneiras,
máquinas de lavar e filtros de água. Um deles é o T de 45º Tipo Y com Desviador para
Filtro, indicado para a instalação do filtro de água na cozinha. Com ele, é possível
instalar a torneira e garantir outra saída para utilização do filtro. É o único no mercado
com comprimento de 50 mm de rosca, proporcionando maior alcance às instalações.
Outro produto é o Adaptador com Saída Lateral de 90º para filtro e máquina de lavar,
que une funcionalidade e qualidade. Com a sua utilização não é preciso ter dois pontos
de água para levar o líquido até a torneira, máquina de lavar ou filtro.
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Arte sob Medida!

PROJETOS PERSONALIZADOS
◗ Gesso ◗ Iluminação ◗ Drywall ◗ Portas de Embutir
◗ Automação Residencial ◗ Papel de Parede

Rua Basílio da Cunha, 369 - Aclimação - 11.5571-5152

www.ettorehd.com.br

produtos

❱❱ Acesso seguro

Fabricadas pela Grace Engineered
Products (representada no Brasil pela
Lambda Consultoria), as Graceports®
são portas de acesso que permitem
uma interação mais rápida e segura
com elementos internos dos painéis,
possibilitando realizar tarefas de
programação ou manutenção sem
a necessidade de abertura das
portas dos painéis. As Gracesports®
permitem: maior segurança;
atendimento às NR-10 e NR-12;
acessar a rede ethernet sem riscos de
contato com os barramentos, e utilizar
a energia elétrica do painel através de
tomada padrão brasileiro.

❱❱ Aumento de desempenho

O inversor central PVS980 da ABB é indicado para instalações de energia solar
para converter a corrente contínua produzida nos painéis solares para corrente
alternada (AC) para uso em redes elétricas, aumentando em até 40% a energia
solar de entrada conectada ao inversor único. Isso proporciona uma melhoria
significativa na parte econômica da instalação de energia solar. Graças ao
aumento de energia, o inversor central PVS980 também permite que os operadores
utilizem 30% a menos de inversores, em comparação ao que era utilizado
anteriormente. A solução pode ser aplicada em instalações de grande porte
de campo, grandes antenas em edifícios e instalações industriais. Utilizando o
sistema autônomo de refrigeração da ABB, o inversor central não necessita de
reabastecimento de líquidos e não possui bombas ou válvulas que precisem de
manutenção.

❱❱ Modernidade e elegância

A linha DELTA mondo Acrylic, da Siemens, é formada por placas
de acrílico que aliam transparência, leveza e elegância. Estão
disponíveis quatro exclusivas placas: branca, prateada, espelhada
e preta, nos formatos 4x2 e 4x4, que combinadas com os diversos
tons de módulos atualizam a decoração dos ambientes com
modernidade e elegância. Destaque para a placa Image (foto), a
nova opção espelhada - única no mercado -, que reflete todo o
requinte dos ambientes.
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CUIDADO, AS APARÊNCIAS
ENGANAM

A QUALIFIO atua há mais de 20 anos para zelar pela
segurança dos consumidores de fios e cabos elétricos.
A QUALIFIO monitora,
identifica e notifica as
autoridades competentes, as
certificadoras e os fabricantes
que operam de maneira
irregular (em desacordo com
as exigências das normas e
regulamentos pertinentes).

Fios e cabos elétricos destinados à construção civil
devem ser certificados compulsoriamente (obrigatório), ou
seja, tem seu processo regulamentado pelo INMETRO. Os
produtos certificados devem apresentar na embalagem e
diretamente no produto o símbolo de identificação do
Sistema Brasileiro de Certificação, que deve ser
acompanhado do nome ou logo do Organismo de
Certificação de Produtos credenciado pelo INMETRO.

NÃO SE ARRISQUE:
FIOS E CABOS ELÉTRICOS
SÓ COM CERTIFICAÇÃO
W W W. Q U A L I F I O . O R G . B R

produtos

❱❱ Luminárias
Herméticas

A linha de Luminárias Herméticas da Aureon
possui corpo injetado em policarbonato de alta
resistência e autoextinguível na cor cinza; fechos
e engate rápido para fixação do difusor em nylon
ou inox; prensa-cabo e borracha de vedação;
refletor em chapa de aço com pintura epóxi;
difusor injetado em policarbonato, transparente
ou fosco, resistente a impactos, estabilizado a
UV, garantindo longa durabilidade. Utilizam LEDs
de alta intensidade na cor branca, com fluxo
luminoso de 600 a 1.200 lm ou 1.650 a 8.000
lm. Possuem potência de 8 a 20 ou 16 a 67 W
e atuam na tensão de 100 ou 220 V. Com Índice
de Proteção IP 66 ou 65, são indicadas para
locais com incidência de corrosão, pois possuem
proteção contra umidade, impurezas, vapor,
poeira e gordura.

❱❱ Serrote para drywall

A IRWIN apresenta ao mercado dois modelos de Serrote de Ponta
para Drywall. As peças são as únicas do mercado que possuem a
afiação dupla e tripla, permitindo um corte mais rápido e limpo em
ambas direções. O modelo ProTouch™ oferece cabo ergonômico,
proporcionando maior conforto e durabilidade para quem o utiliza.
Conta com lâmina triplamente afiada. O modelo com cabo de madeira
tem lâmina duplamente afiada e possui uma base para impacto,
facilitando o primeiro furo.

❱❱ Medidor para automação

A Kron Medidores apresenta ao mercado o MBOX, uma solução prática que
reúne medição de parâmetros elétricos e concentração de dados, com ênfase no
rateio de custos e na integração a sistemas de automação, ideal para aplicação
em edifícios inteligentes e shopping centers. Modular e compacto, possui grande
facilidade de instalação e não requer a adição de um medidor para leitura das
grandezas elétricas. De fácil e rápida instalação, o MBOX dispõe de tecnologias
NFC (Near Field Communication) e Bluetooth para comunicação local, permitindo
rápida configuração e leitura de parâmetros elétricos sem necessidade
de conexões físicas. Utilizando o aplicativo KronNFC, é possível realizar
configurações e leituras de medição apenas por aproximação de um dispositivo
móvel com a função ao MBOX.

62 Revista da InstalaçÃO

produtos

❱❱ Controlador de iluminação

O controlador de Iluminação Touch Screen Digital bivolt automático da Artiere
conta com oito cenas programáveis para dimerização da iluminação, acionamento
de lâmpadas fluorescentes e LEDs, persianas, blackout e elevadores de projetor
multimídia. Ideal para personalização de ambientes como salas de cinema e home
theater, salas de estar, jantar e estar íntimo, suítes, adegas, etc. Pode ser acionado
por controle remoto infravermelho universal e possui função learning de códigos
infravermelhos.

❱❱ Luvas de proteção

A Honeywell apresenta sua nova linha de luvas para riscos mecânicos no
Brasil. Com diversos modelos e materiais, agora oferece luvas para uso geral
e resistentes ao corte para serviços pesados e industrial. Um dos destaques
da linha, as luvas resistentes ao corte são projetadas para oferecer proteção
contra objetos pontiagudos, como arestas, vidros e metais. Luvas dessa
categoria oferecem maior proteção, em comparação às de uso geral, pois
são feitas com materiais que oferecem desempenho superior contra riscos
mecânicos, como Aramida e Dyneema. Os novos modelos cumprem com a
normativa NR6/2010, que exige a indicação do Certificado de Aprovação – CA,
expedido pelo órgão nacional responsável pela segurança e saúde no trabalho
do Ministério do Trabalho e Emprego.

❱❱ Segurança energética

A APC by Schneider Electric apresenta a nova linha nacional de nobreak SMARTUPS 2.000 VA monovolt, 3.000 VA monovolt e bivolt. A linha mantém as mesmas
características - topologia line interactive e saída senoidal, maior confiabilidade,
mais robustez e fator de potência unitário - e traz um diferencial: o cartão de
gerenciamento SmartSlot, que permite o uso de placas acessórios adicionais,
tornando a gestão do nobreak ainda mais completa e eficiente. A principal
funcionalidade do produto é a proteção de equipamentos sensíveis contra surtos,
picos e outras anomalias elétricas. O Smart-UPS BR tem as versões monovolt
115 e 220 V para 2 kVA e bivolt para 3 kVA e oferece ao usuário o gerenciamento
remoto através de interface USB, com o software PowerChute Business Edition,
alarmes sonoros e LEDs indicadores de status.
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A REVISTA DA INSTALAÇÃO
DECOLOU COM SUCESSO.
AGORA SÓ FALTA SUA EMPRESA
EMBARCAR NESSA!!!
A única publicação brasileira
dedicada 100% ao mercado
de instalação nas áreas de gás,
hidrossanitária, elétrica, fotovoltaica,
eletromecânica, HVAC, solar,
incêndio, dados e manutenção.
Finalmente a área de instalação
passa a ter uma revista exclusiva
onde os profissionais da área têm
acesso a um canal de comunicação
e informação próprio do segmento.
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comunicação.
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agenda

| Outubro 2016

EVENTOS
Integrador de Sistemas Residenciais 105ª Turma - SP
Data/Local: 17 a 19/10 - São Paulo (SP)
Informações: www.aureside.org.br

Como se tornar um LEED AP O+M (Operations + Maintenance)
Data/Local: 18 e 19/10 - São Paulo (SP)
Informações: cursos@gbcbrasil.org.br

Carregadores de carros elétricos a baterias
Data/Local: 22/10 - São Paulo (SP)
Informações: www.neosolar.com.br

Fórum Potência Eletricista Consciente
Data/Local: 18/10 - São Paulo (SP)
Informações: www.revistapotencia.com.br e (11) 4225-5400

Feicon Batimat Nordeste e Expolux Nordeste
Data/Local: 19 a 21/10 - Olinda (PE)
Informações: www.feiconne.com.br

Congresso Brasileiro de Sprinklers
Data/Local: 27 e 28/10 - Rio de Janeiro (RJ)
Informações: www.cbspk.com.br
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