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O trabalho apresenta as etapas e os trabalhos realizados para a 

construção de um sitio eletrônico como um caminho para a difusão da 

segurança contra incêndio.  

O sítio trata das normas do Corpo de Bombeiros de São Paulo, de sua 

Regulamentação, e se limitou aos casos tratados pelo Projeto Técnico 

Simplificado (PTS), os quais abrangem, resumidamente, edificações com 

piso mais elevado com até seis metros de altura e área construída até 

setecentos e cinqüenta metros quadrados. 

O objetivo desse sítio é o de permitir ao arquiteto, através sua 

navegação, obter todas as informações necessárias que o capacitem a 

cumprir essa regulamentação e legalizar essas edificações junto ao Corpo 

de Bombeiros de São Paulo. 

O texto apresenta um resumo histórico da evolução da legislação do 

Corpo de Bombeiros de São Paulo, descreve o Projeto Técnico Simplificado, 

com sua composição e impressos, consolida a regulamentação pertinente 

aos casos tratados por esse procedimento, desenvolve diagramas de bloco 

do fluxo das informações necessárias para a implantação do sítio, e relata 

os resultados de pesquisa de campo indicando sua necessidade, mais 

pesquisa de aperfeiçoamento do sítio, com duas versões: a primeira que 

buscou a coleta de sugestões e percepção de erros,  e a segunda, 

conduzindo-o a busca de eficiência, eficácia e satisfação do usuário. 



Encontram-se presentes, nos diversos capítulos, todas as instruções iniciais 

orientadoras das pesquisas além da tabulação dos resultados obtidos. 

As conclusões indicam que o caminho percorrido conduziu à produção 

da ferramenta eletrônica desejada a qual, mesmo que ainda passível de 

aperfeiçoamentos, permite sua implantação imediata. 
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