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2. Resumo do Trabalho
O presente trabalho trata sobre a questão da segurança e prevenção de incêndio como uma abordagem
de conservação dos edifícios históricos do Estado de Santa Catarina. Este projeto contou com a parceria
da Fundação Catarinense de Cultura (FCC), órgão responsável pela gestão do Patrimônio Cultural do
Estado. A importância da preservação do patrimônio cultural se faz necessário sua correta intervenção
nas edificações históricas. O projeto de segurança contra incêndio e pânico é fundamental para garantir a
preservação e deve-se levar em consideração as características originais do imóvel, com a menor
interferência possível, e assim, evita-se descaracterizar as edificações. O presente estudo utilizou como
metodologia a tecnologia de escaneamento a laser tridimensional para o levantamento do patrimônio
histórico que auxiliou na análise de risco de incêndio da edificação. O levantamento foi realizado na
edificação histórica Casa José Boiteux, localizada no município de Florianópolis. Esta edificação é a atual
sede do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina e da Academia Catarinense de Letras. Além da
importância histórica da sua edificação, o estudo justificou-se por ser uma edificação que possui objetos
de valor inestimável no seu interior. Desta maneira, este levantamento serviu como instrumento para

verificar uma série de medidas, e assim, estabelecer diretrizes de projetos para atender as normas
técnicas e as instruções normativas do Corpo de Bombeiro do Estado de Santa Catarina. O uso do
material gerado pelo equipamento permitiu a criação de uma base documental com alto nível de
informação e pode auxiliar na tomada de decisões em relação a elaboração e adequação dos sistemas
de prevenção de incêndio como: o estudo da saída de emergência, o cálculo da carga de incêndio,
desenhos tridimensionais mais precisos, entre outras utilizações. A importância do projeto está no fato da
possibilidade de associar o ensino, a pesquisa e a extensão, tendo em vista que as atividades foram
desenvolvidas em conjunto com professores, alunos e a comunidade externa. A partir desta problemática,
este projeto visa trazer a discussão sobre o tema prevenção de incêndio e preservação do patrimônio
histórico para o ambiente acadêmico do IFSC, principalmente nas aulas do Curso Técnico em Edificações
e do Curso Superior em Engenharia Civil. Acredita-se que essa pesquisa possa contribuir com a
disseminação do uso da tecnologia de escaneamento a laser tridimensional, como uma forma eficaz de
levantamento das edificações históricas e com o auxílio na análise de risco de incêndio das edificações.
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