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Plano de emergência

Temas para Projeto de Iniciação Científica

Tema 1
Projeto Técnico de 
Segurança Contra 

Incêndio

Projetos de 
Arquitetura

• Layout
arquitetônico

• Comunicação 
visual

Projeto de 
Engenharia Civil
• Materiais: 

acabamento e 
revestimento; 
estruturais

• Sistemas 
estruturais, 
prediais, 
cobertura
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Plano de emergência

 Objetivo

 Gerenciamento da Segurança Contra Incêndio de Edificações

 Avaliação das rotas de fuga flexíveis por meio de simulação computacional da 

movimentação de fumaça e calor

 Justificativa

 Edificações de risco médio

 Área ≥ 750 m² ou altura h ≥ 12 m

 Decreto Estadual Nº 63.911, de 10 de dezembro de 2018

 Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio (PT-SCI)

 Saídas de emergências

 Rotas de fuga



z
Plano de emergência

 Atividades da IC

 Levantamento de dados 
característicos de edificação 
construída.

 Aprendizagem do uso do Software
FDS (Fire Dynamics Simulator)

 Simulação computacional do 
incêndio

 Software FDS (Fire Dynamics 
Simulator)

 Avaliar o plano de emergência 
por meio de simulação 
computacional
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Brigadas de segurança contra incêndio

Projeto Técnico de segurança contra 
incêndio

Temas para Projeto de Iniciação Científica

Tema 2
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Brigadas de Segurança Contra Incêndio

 Objetivo

 Gerenciamento da Segurança Contra Incêndio de Edificações

 Avaliação da eficiência de brigada civil, voluntária na segurança contra incêndio de 

edificações

 Justificativa

 Edificações de risco médio

 Área ≥ 750 m² ou altura h ≥ 12 m

 Decreto Estadual Nº 63.911, de 10 de dezembro de 2018

 Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio (PT-SCI)

 Saídas de emergências

 Rotas de fuga

 Plano de emergência
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Brigadas de segurança contra incêndio
 Atividades da IC

 Levantamento de dados 
característicos de edificação 
construída.

 Levantamento das características 
da brigada voluntária (existe? não-
existe?

 Aprendizagem do uso do Software
FDS (Fire Dynamics Simulator)

 Simulação computacional do 
incêndio

 Software FDS (Fire Dynamics 
Simulator)

 Avaliar os locais críticos 
durante o incêndio para 
atuação eficiente da brigada
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Análise de dados | Incidência de 

incêndios em edifícios altos no Brasil

Temas para Projeto de Iniciação Científica

Tema 3
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Análise de dados | Incidência de 

incêndios em edifícios altos no Brasil
 Objetivo

 Levantamento de dados

 Análise estatística

 Justificativa

 Necessidade de avaliar a importância da legislação de segurança contra incêndio 

sobre os projetos de edifícios no Brasil

 Levantamento de sinistros

 Internet

 Corpos de Bombeiros dos Estados do Brasil

 De 1900 até os dias atuais
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Brigadas de segurança contra incêndio

 Atividades da IC

 Levantamento de dados

 Análise estatística

 Estatística Descritiva

 Apresentação de resultados 
(gráficos e tabelas)

 Comparar os dados a fatos 
históricos referentes à 
evolução dos regulamentos de 
segurança contra incêndio de 
edifícios estabelecidos pela 
legislação


