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2.

JUSTIFICATIVA

Baseado em dados estatísticos onde se constata números elevados de morte,
devido à falta investimento e prioridade em relação a situações de emergência,
surge à necessidade de abordar não somente o conceito de emergência, mas a
importância em desenvolver um Plano de Preparação e Resposta a Emergências
conscientizando a comunidade quanto à relevância de um bom planejamento de
respostas a emergências. Confirmando tais dados, a marcante tragédia ocorrida no
estado do Rio Grande do Sul, como o incêndio na Boate Kiss (Santa Maria) e ainda,
mais recentemente, o incêndio no Hospital São Vicente de Paulo (Osório), com vasta
repercussão na mídia evidenciando deficiência na preparação de respostas diante de
situações de emergência, bem como o processo de evacuação realizado sem um
padrão, ratificam a necessidade de ações imediatas e de uma consciência
prevencionista na comunidade acadêmica e local.
Visando um bom desempenho diante dessa situação, o desenvolvimento de um
plano de preparação e resposta a emergência na Instituição apresenta-se como
prioridade à proteção do meio ambiente onde a mesma está localizada, seu
patrimônio, bem como a saúde e integridade física de colaboradores, produtores,
clientes e terceiros ali presentes.

3.

OBJETIVO

O Plano de Emergência tem como objetivo geral definir a estrutura organizada dos
meios humanos e materiais e estabelecer os procedimentos adequados para a
atuação em caso de emergência, de modo a garantir a proteção dos colaboradores,
publico ciruculante, a defesa de seu patrimônio e a proteção do ambiente.
Este procedimento tem por objetivo identificar a área de aplicação, demonstrar os
impactos causados; definir responsabilidades aos envolvidos; realizar o levantamento
de riscos e perigos presentes na planta; informar os procedimentos a serem seguidos
em casos:


Emergências médicas;



Emergências por Incêndios nas instalações;



Emergência por desastres naturais;



Emergências por choque elétrico

O sucesso de uma operação de atendimento a acidentes maiores está
intimamente relacionado com as ações de resposta previstas e desencadeadas por
um plano de emergência.
Assim, para que as ações previstas num plano resultem efetivamente nos resultados
esperados, quando da ocorrência de situações emergenciais após a sua elaboração,
o plano deve ser devidamente divulgado internamente à ao projeto, além de ser
integrado com outros planos locais e regionais, junto a outras entidades que
certamente deverão atuar conjuntamente na resposta as situações de contingências.

4. FINALIDADE
Atender a qualquer situação anormal que envolva vítimas, danos materiais ou
afete ao meio ambiente, onde as ações tomadas devem interromper ou minimizar os
danos pela ação daqueles que estão juntos ou próximos da emergência. Abandonar
a plataforma do evento da forma mais rápida possível de todos os setores,
observando as rotas de fuga determinadas, para evitar riscos à vida humana em
caso de sinistros.
5. ÁREA DE APLICAÇÃO (ABRANGÊNCIA)
Este documento aplica-se ao o projeto BRASÍLIA ILUMINADA – CAPITAL DA
ESPERANÇA 2021, quanto ao Termo de Fomento (MROSC) e Processo a ser
celebrado entre a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e o Instituto
de Desenvolvimento Humano, Empreendedorismo, Inovação e Assistência Social –
IDHEIAS, a ser realizados nas seguintes áras:
- Praça do Buriti - Zona Cívico-Administrativa
- Praça do Cruzeiro
- Praça da Igreja de Nossa Senhora Rainha da Paz
- Esplanada dos Ministérios
Brasília, Distrito Federal – Brasil.
Segue no Anexo I a planta baixa do evento;

6. DESCRIÇÃO DE PLANTA
1º ESPAÇO
1 - As Torres / Pórticos, simbolizam a entrada na Esplanada e entrada na Praça
do Buriti, com sinos cenográficos que se remetem ao nascimento de Jesus, a sua
anunciação e representam o crescimento e chamamento de uma nova Era. As
torres terão 24m de largura, 9m de altura e 6m de profundidade, cobertos por lona
personalizadas, em base de estrutura metálica em Q30 (box truss), com cascata de
micro lâmpadas com tecnologia LED. Na testeira teremos um painel de LED
circular (guirlanda) com 3m de diâmetro, uma réplica de um dos símbolos natalinos,
as guirlandas, que representam amor sem fim de Deus, amor às famílias,
esperança, renovação da vida e sorte. Ela estará representada em local
privilegiado da nossa Capital. A réplica terá 3m de diâmetro para reprodução da
marca do governo e do projeto;

2 - Brasília Encantada, composto pelo Lago de Brasília e o Eixo Central. O símbolo
da nossa cidade é destaque com 3.200m² de espelho d’agua com 25 cm de
profundidade e aproximadamente 800 mil litros de água, impactando ao público
logo no início da Esplanada. Ele será instalado exatamente nas coordenadas de
geolocalização do Distrito Federal e compõe ainda esse quadrante o domo
geodésico de 30 metros diâmetros, 12 metros de altura, 710 m² de área que

representa o eixo central da Capital, interligado por 6 acessos / túneis iluminados
que juntos criam um caminho repleto de luz, levando o público a experimentar um
sentimento de imersão no espírito do natal e celebrando esse quadrante temos
10.000 flores cenográficas de LED. O Lago de Brasília simboliza o nosso Lago
Paranoá, que foi idealizado no ano de 1894, pela Missão Cruls e concretizado com
a construção da Capital do Brasil que, originalmente, tem área de 48km2 e
comprimento de 40km. Significativamente em volta do Lago de Brasília o cenário
será composto de flores do Cerrado. O Eixo Central será representado por um
domo geodésico que tem em seu conceito passar mensagens de fé, esperança,
luz, união, solidariedade, superação, transformação e renovação por meio dos
sentidos como: olfato/aroma, tato, visão e audição. Neste espaço também teremos
as flores do Cerrado, nossa flora, representadas por: Tulipas: verde do amor
verdadeiro e eterno, roxa da tranquilidade, paz e realeza, amarelo da luz do sol e
prosperidade, branca do perdão, os Narcisos representam a beleza interna, o
Crisântemo da flor de ouro, nobreza, realeza e Deus, a Hortência, temos a branca
da paz, pureza e transformação interna, verde da vitalidade e força, a amarela da
alegria, positividade e prosperidade, a rosa do amor e sinceridade, a azul da
devoção, fé, os Hibiscos da virtude, avidez e suavidade, a Flor de Lis da pureza,
inocência e do amor puro, as Callas da fé, pureza, santidade, paixão, o Girassol da
felicidade, acompanhado sempre da luz, o Dente de Leite da liberdade, otimismo,
esperança, luz espiritual, a Flor do Natal da boa sorte e prosperidade, a Flor de
Lotus da harmonia cósmica, do espírito, da mente. Além da apresentação vasta da
nossa fauna composta por garças que representam a transcendência, liberdade,
capacidade de olhar a vida do alto, os cisnes que simbolizam a fidelidade, as
borboletas que nos transportam para transformação, felicidade, beleza, recomeço,
proteção, renovação e as abelhas com seu espírito de cooperação, disciplina,
organização, ordem, riqueza da vida, abundância, fertilidade e riqueza;

3 - Quadrante dos Presentes, queremos aqui novamente presentear Brasília, neste
espaço as caixas de presente chamam a atenção não somente por suas
dimensões, na qual teremos 07 caixas, sendo 03 de 10 metros de altura, 10 metros
de largura e 10 de profundidade onde reproduziremos no interior a experiência do
Natal no hemisfério boreal, com efeitos especiais de luzes, fumaça e neve. Na arte
impressa do revestimento das caixas de presente destacamos as flores dos ipês,
uma forte marca da flora de Brasília;
4 - Espaço Luz, aqui a atração principal fica a cargo de velas gigantes, levando luz a
todo o mundo. Serão 02 de 5m de altura e 3,60m de diâmetro, 02 de 10m de altura
e 3,60 de diâmetro, 02 de 15m de altura e 3,60 de diâmetro e 01 de 20m de altura
e 4,60 de diâmetro e formação de castiçal, com mais de mil girassóis, que
representam a felicidade, lealdade, entusiasmo e vitalidade, refletindo a energia
positiva que emana do sol, em entorno das velas. Nos corpos das velas criaremos
uma releitura de dois dos principais vitrais de Brasília: A Catedral Metropolitana
Nossa Senhora Aparecida (mais conhecida como Catedral de Brasília) e do
Santuário Dom Bosco;
5 - Árvore Sonho e Realidade, um especial composto por 60 árvores de LED
cenográficas e tem como destaque a Árvore Monumental. Esta será montada em
estrutura de alumínio totalizando 32m de altura e 20m de diâmetro em sua base,
totalmente revestida em tecido sanet plotado com os monumentos de Brasília,

também possui uma eletrônica em cluster de LED, capaz de projetar imagens de
baixa resolução, bem como frases e efeitos luminosos, com piso vinílico no entorno
e caixas de presente compondo;

2º ESPAÇO
Complexo do Buriti, será inteiramente iluminada e decorado com elementos que
destaquem a Praça que foi projetada por Nauro Esteves em conformidade com o
Plano Piloto de Lúcio Costa, foi inaugurada em 25 de agosto de 1969, juntamente
com o Palácio do Buriti, recebendo o nome de Praça da Municipalidade. A praça
recebeu o nome atual em homenagem à única palmeira da espécie buriti plantada
em toda praça, por iniciativa do presidente da Companhia Urbanizadora da Nova
Capital - Novacap, Israel Pinheiro, inspirado no poema “Um buriti perdido”, do
escritor Afonso Arinos. A árvore se tornou um dos símbolos da cidade e foi
tombada como patrimônio histórico do Distrito Federal em 30 de maio de 1985. A
praça possui mais de 47 mil metros quadrados, dois espelhos d’água, doze bancos
de concreto e 14 mil metros quadrados de jardins. Além disso, possui um bosque
com mais de 100 mangueiras se estendendo até o Memorial dos Povos Indígenas.
Compomos esse espaço com uma árvore de mdf estilizada com palavras chaves
do projeto e ainda o painel de cluster de LED de 84m x50m na fachada do Edifício

Anexo do palácio do Buriti e uma cascata de micro lâmpada no entorno do Palácio
do Buriti e com as mangueiras revestidas de micro lâmpadas. Neste espaço
também teremos as representações das flores do Cerrado;
3º ESPAÇO
Céu de Brasília repetindo o sucesso do ano anterior, temos o quadrante entre a
praça do Cruzeiro e a Catedral Rainha da Paz, que é a área cultural do projeto,
tendo como cenário o Céu de Brasília, cantado, lembrado e homenageado em
poesias, rimas e prosas, por artistas do DF. E na poesia de cada um, a Capital
Federal é única, de beleza infinita, desafiadora, épica e ao mesmo tempo, íntima e
tão pessoal e que enche de orgulho quem mora aqui e encanta os que a visitam.
“O céu é o mar de Brasília”, a afirmação de Lúcio Costa ao referir-se a um ícone da
cidade desenhada por ele e que de acordo com estudiosos, a amplitude da
paisagem, tão admirada é decorrente da ausência de relevos acidentados, uma vez
que a capital federal está localizada no planalto central do país. Nesse espaço
teremos cerca de 500 artistas/bandas do DF se revezando nos dias das
apresentações, teremos ainda áreas de visualização presencial com capacidade
delimitada, com lounges para as pessoas respeitando a quantidade permitida por
metro quadrado, e seguindo o distanciamento dentro das normas de segurança e
oferecendo conforto ao público de forma organizada;
4º ESPAÇO
Luz

do

Mundo,

um

quadrante

que

complementa

nosso

projeto

com

personagens/figuras do presépio em escala real, somados a elementos
cenográficos reais. Um presépio interativo e impactante que remete ao nascimento
do Deus menino, chegada dos pastores, reis magos e outros elementos. Para a luz
infinita da estrela guia que indicou a posição do nascimento, ação essa que será
realizada através de um super facho de iluminação direcionada para o céu, que
servirá para indicar para a nossa comunidade a seguir essa luz, onde encontrão o
presépio real/virtual, assim como sua narrativa histórica. O presépio estará
localizado como em 2020, próximo a Catedral Rainha da Paz;

Esse projeto assim prevê sua execução na Esplanada dos Ministérios que
compreende uma área total de 286.241m² sendo o maior cartão postal de Brasília,
dos quais ocuparemos mais de 50%, além da Praça do Buriti localizada na Zona
Cívico-Administrativa de Brasília, entre as vias N1 e S1, no Eixo Monumental, que
abriga ao seu redor as sedes dos poderes do Distrito Federal com 84.832m² e que
em grande parte também será contemplada pelo projeto e a Praça do
Cruzeiro/Rainha da Paz que compreende 41.536m² onde estarão dois dos
principais eixos do projeto que é o Céu de Brasília e o Luz do Mundo. Totalizando
415.770 m² de área implantada com os eixos do projeto.

7. RESPONSABILIDADES

- Direção: Garantir a execução do plano na Instituição;
- Produção: Auxiliar a coordenação dos elos que envolvem esse plano.
- Coordenador de resposta à emergência: Elaborar, implantar o plano de
emergência bem como manter a manutenção desse documento. Coordenadar as
equipes de resposta à emergência.
- Bombeiros civis: Prevenção de acidentes, análise das situações que possam
oferecer riscos para a vida da população da planta, combate a principio de incêndios
e primeiros socorros.
- Segurança privada: Garantir a segurança e integridade das equipes que compôe
esse elo, bem como manter o isolamento de acordo com a necessidade da
emergência.
- Equipe médica: Responsabilizar-se pelo primeiro atendimento em caso de sinistro
ou casos que sua atuação seja requerida;
- Segurança do trabalho: Identificar os riscos; orientam os colaboradores e terceiros
(público geral); fiscalizar a segurança; implantar medidas de segurança, realizar
exercícios de alerta periodicamente com objetivo de orientar todos.
- Manutenção: Auxiliar as equipes de resposta à emergência, dando suporte nas
áreas restritas como grupos geradores, quadros elétricos e demais locais de
conhecimentos especificos.

- Equipe de Atendimento: Orientar o público em geral das rotas de fugas e auxiliar
as equipes de resposta à emergência nos atendimentos.

8. DENIFIÇÕES
Perigo: é a condição capaz de causar danos a saúde das pessoas por falta de
medidas de controle.
Risco: é a probabilidade de um perigo causar danos à saúde das pessoas. Pode ser
controlado ou isolado.
Acidente: É todo evento não programado, adverso ao andamento normal do trabalho,
do qual possam resultar danos físicos e/ou funcionais; morte do trabalhador; danos
materiais ou econômicos à empresa.
COE: Central de operações de emergência – Arcanjos life
Area protegida: Sistema de atendimento Pré-Hospitalar de Urgência e Emergência,
que tem por objetivo atender e resolver os chamados no local em que está ocorrendo
à emergência.
Remoção: Transporte realizado pela equipe médica a uma unidade de saúde de
referência, de acordo com a gravidade e complexidade do atendimento.
Análise Preliminar de Risco (APR): é uma metodologia para estruturar e para
identificar potenciais perigos, decorrente das instalações de novas unidades de
processos, ou da própria operação da Instituição.
Essa metodologia procura examinar maneiras pelas quais, energia, materiais
perigosos ou materiais do processo têm a probabilidade de serem liberados de forma
descontrolada.
Aspecto Ambiental: é definido como um elemento da atividade produtos e/ou
serviços de uma organização que possa interagir com o meio ambiente.
Impacto Ambiental: qualquer mudança no ambiente seja adversa ou benéfica,
resultante total ou parcialmente das atividades, produtos e/ ou serviços de uma
organização.
Desastre Natural: Evento decorrente de alterações naturais, não provocados por
ação direta da Instituição e que resulta em grandes perdas, como afundamentos,
ciclones, tempestades, deslizamentos de terra, inundações, etc. No Apêndice VII

estão presentes ações a serem adotadas nessas situações.
Plano de Preparação e Reposta a Emergências (PPRE): Deve conter as definições
de responsabilidade e ações para atender a uma emergência. O Plano analisará os
riscos inerentes a cada ponto sensível levantado e deverá prever todas as ações a
serem desenvolvidas para neutralizar ou minimizar as consequências de acidentes,
proteger a vida humana, a fauna e a flora, descontaminação e recuperação do meio
ambiente e proteção da propriedade particular. É um documento desenvolvido com o
intuito de treinar, organizar, orientar, facilitar, agilizar e uniformizar as ações
necessárias às respostas de controle e combate as ocorrências anormais. No
Apêndice XVI e XVII estão presentes o Fluxograma de Procedimentos de Emergência
Contra Incêndio e o Fluxograma de Implementação do PPRE.

9. PLANOS DE AÇÃO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA.
 Realizar contato direto com o quartel mais próximo (45ºGBM e 1ºGBM), a
fim de minimizar o tempo resposta em situação de emergência.
 Socorrer as pessoas que se encontrem em perigo imediato;
 Dar ou confirmar o alerta ao corpo de bombeiros;
 Iniciar o combate ao foco de incêndio com os meios de intervenção
existentes;
 Evacuar o local encaminhando os seus ocupantes para o exterior (ponto de
encontro – Estacionamento externo);
 Verificar a desocupação efetiva dos locais, fechando atrás de si todas as
portas;
 Auxiliar os bombeiros nas operações de combate e rescaldo, procedendo à
eventual desobstrução dos acessos e pontos de penetração e indicando a
localização e extensão exata do sinistro.
 Realizar os atendimentos de acordo com o método START, (em casos de
múltiplas vítimas) em coordenação ao Serviço de Atendimento Médico de
urgência.

10. PROCESSOS DE RESPOSTAS AS EMERGÊNCIAS

10.1 EMERGÊNCIAS MÉDICAS

- Equipe médica
A fim de garantir a segurança e o melhor atendimento possível a todos que
buscam atendimento, os profissionais são orientados a observar a escala de risco e
atendimento abaixo em relação ao atendimento pré-hospitalar.
Grau 1 – LEVE: Cliente com queixa de desconforto simples. O desconforto
não

interfere

no

desenvolvimento

das

atividades

habituais

do

cliente.

Recomendação: encaminhar ao posto médico.
Grau 2 – MODERADO: Cliente com desconforto adverso. Suficiente para
interferir com as atividades habituais do cliente. Recomendação: Acomodá-lo em
nossas instalações encaminhando ao posto médico.
Grau 3 – GRAVE: Cliente com comprometimento significativo da capacidade
motora ou mesmo incapacitação total e alterações dos sinais vitais. Recomendação:
Estabilização e Remoção Imediata.
Grau 4: RISCO A VIDA: Cliente com risco de Vida. Recomendação:
Estabilização e Remoção Imediata.

Equipe

médica

deverá

seguir

protocolos

de

atendimento

hospitalar,

de

acordo

com

os
préo

procedimento operacional padrão e
demais protocolos institucionais criados
pela empresa, em concordância com os
seus

respectivos

responsaveis

técnicos, que deverão constar em
anexo nesse documento.

- Equipe de Bombeiros Civis
Devem estar sob orientação das equipes médicas do evento, garantindo o suporte
básico de vida, até a chegada das equipes de suporte avançado no local. Realizarão
os transportes dos clientes até o posto médico mais proximo, ou acionar atravez do
0800 da empresa responsável, ajuda no local.

- Segurança privada
Ao identificar alguma emergência médica, deverá acionar as equipes de Bombeiros
civis via rádio, informando local e ponto de referência, de forma rápida e concisa.
Garantir a segurança da cena desde o momento do acionamento, até o fim do
atendimento com a remoção do cliente.
- Central de operações de emergência – COE
Interagir com as equipes de emergência, acionando recursos externos em caso de
necessidade e realizar anotações de forma cronologica de acordo com a evolução da
emergência.

- Coordenador de emergência
Interagir com as equipes de emergências e coordenar as operações. O mesmo
deverá assumir o posto de comando até a chegada dos recursos de segurança
pública, em casos de emergências de grande porte.

- Equipes de atendimento
Auxiliar as equipes de emergência, garantir apoio aos familiares e orientar de acordo
com a necessidade.

- Produção
Interagir com a coordenação de resposta à emergência, e auxiliar de acordo com os
recursos necessários.

10. 2 Emergência por incêndios nas instalações
Item único – Incêndio, princípios de
incêndios ou incêndios de pequeno porte
(Nível P) devem ser combatidos de imediato
pelo servidor da área (Brigadista ou não),
utilizando os recursos disponíveis no local
para a eliminação do fogo com utilização de
extintores até a normalização da situação.

Caso o incêndio atinja proporções maiores (Nível M), e possa estender-se
para outros setores próximos ao local da ocorrência, ou com potencial para isso,
a Brigada de Incêndio deve ser acionada através do radio ou telefone, para que
com recursos de pessoal e materiais possa normalizar a situação. Se o incêndio
não for controlado e crescer podendo atingir o Nível G, mesmo estando atuando
toda a Brigada de Incêndio, também deve ser acionado o Corpo de Bombeiros
via telefone 193 e/ou SECOM 3901-2901(45ºGBM). SECOM 39012961 (01º
GBM)

Para o Nível P ou M a utilização de extintores manuais, deverão ser
suficientes para normalizar a situação. Já em Nível G, onde o fogo não pode ser
controlado em seu início por combate com extintores manuais, é necessário o
corte do fornecimento de energia elétrica e demais materiais combustíveis como
gases ou líquidos inflamáveis da área sinistrada, a montagem de linhas de
mangueiras para combate ao fogo e resfriamento dos setores não atingidos pelo
mesmo.

- Equipe de Bombeiros civis


Observar condições de uso e manutenção dos equipamentos de combate a
incêndio;



Confirmar situações de emergências na área de atuação;



Observar meios de extinção de fogo (extintores e saídas de emergências);



Utilizar os sistemas de combate ao incêndio e extintores em caso de sinistro;



Auxiliar os ocupantes no abandono do complexo em caso de sinistro;



Acionar o COE – Central de opearções de emergência

- Equipe médica
Realizar os atendimentos pré-hospitalar de acordo os protocolos operacionais
padrão da instituição, utilizando a escala de risco e método start (quando
necessário).
- COE (Central de operações de emergência)
Interagir com as equipes de emergência, acionando recursos externos em caso
de necessidade e realizar anotações de forma cronologica de acordo com a evolução
da emergência.

- Segurança Privada
Deve ser isolada fisicamente, de modo a garantir os trabalhos de emergência
e evitar que pessoas não autorizadas adentrem ao local.

- Coordenador de emergência
Interagir com as equipes de emergências e coordenar as operações. O mesmo
deverá assumir o posto de comando até a chegada dos recursos de segurança
pública, em casos de emergências de grande porte.

- Equipes de atendimento
Auxiliar as equipes de emergência, garantir apoio aos familiares e orientar de acordo
com a necessidade.

- Produção
Interagir com a coordenação de resposta à emergência, e auxiliar de acordo com os
recursos necessários.

-Manutenção
Providenciar corte de energia imediata, quer nos quadros parciais, quer no quadro
geral do complexo ou grupo gerador.
NOTA: Das Investigações
Após o controle total da
emergência e a volta à normalidade,
incluindo a liberação do local pelas
autoridades,
o
Coordenador
de
Emergência deve iniciar o processo de
investigação e elaborar um relatório, por
escrito, sobre o sinistro e as ações de
controle, para as devidas providências
junto aos órgãos de segurança publica.

10. 3 Emergência por desastres naturais

- Equipe de Bombeiros civis


Confirmar situações de emergências na área de atuação;



Observar se há riscos de incêndios ou desabamento e garantir que o publico
saia pelas saídas de emergências;



Utilizar os sistemas de combate ao incêndio e extintores em caso de sinistro
com fogo;



Auxiliar os ocupantes no abandono do complexo em caso de sinistro;



Acionar o COE – Central de opearções de emergência



Proceder ao abandono da área parcial ou total, quando necessário, conforme
comunicação preestabelecida, conduzindo a população para o ponto de
encontro.

- Equipe médica
Realizar os atendimentos pré-hospitalar de acordo os protocolos operacionais
padrão da instituição, utilizando a escala de risco e método start (quando
necessário).
- COE (Central de operações de emergência)
Interagir com as equipes de emergência, acionando recursos externos em caso
de necessidade e realizar anotações de forma cronologica de acordo com a evolução
da emergência.

- Segurança Privada
Deve ser isolada fisicamente, de modo a garantir os trabalhos de emergência
e evitar que pessoas não autorizadas adentrem ao local.

- Coordenador de emergência
Interagir com as equipes de emergências e coordenar as operações. O mesmo
deverá assumir o posto de comando até a chegada dos recursos de segurança
pública, em casos de emergências de grande porte.

- Equipes de atendimento
Auxiliar as equipes de emergência, garantir apoio aos familiares e orientar de acordo
com a necessidade.

- Produção
Interagir com a coordenação de resposta à emergência, e auxiliar de acordo com os
recursos necessários.

-Manutenção
Providenciar corte de energia imediata, quer nos quadros parciais, quer no quadro
geral do complexo ou grupo gerador.

11. TEMPO RESPOSTA


Tempo gasto atendimento das equipes de primeira resposta: 2min



Tempos de deslocamento dos bombeiros: 6 à 9 min



Tempos de deslocamento do SAMU: 20 min



Tempo de deslocamento ARCANJOS LIFE: 15min



Rotas de Fuga – Todas preparadas – 6 min de abandono.

Item único: Tempo previsto para os
atendimentos às emergências são de
acordo com as condições climáticas,
condições de transito, e natureza das
emergências;

Imagem: Rota do 1º GBM - DF

Imagem: Rota da base central Arcanjos Life

magem: Rota do 45º GBM - DF

12. CONDIÇÕES DO TEMPO

Esta seção discute o vetor médio horário de vento (velocidade e direção) em área
ampla a 10 metros acima do solo. A sensação de vento em um determinado local é
altamente dependente da topografia local e de outros fatores. A velocidade e a
direção do vento em um instante variam muito mais do que as médias horárias.
A velocidade horária média do vento em Brasília permanece basicamente
constante durante dezembro, ficando entre mais e menos 0,2 quilômetro por
hora de 9,7 quilômetros por hora ao longo do período.
Como referência, em 28 de agosto, o dia de ventos mais fortes no ano, a
velocidade média do vento no dia é de 14,0 quilômetros por hora, enquanto em 12
de março, o dia de menos ventos no ano, a velocidade média do vento no dia é
de 8,9 quilômetros por hora.
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Brasília Iluminada
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09
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Céu de Brasília

4,60

3,60

7,60

7,60

DATA

09
Dezembro

Modalidade: Projeto de Implantação temporária
Produtor: Marc Sistems

36,00

Local: Esplanada dos Minisrtérios - Vão Central
Projeto: Céu de Brasília

2021

EIXO MONUMENTAL - QUADRANTE IGREJA RAINHA MARIA DA PAZ

EIXO MONUMENTAL - QUADRANTE PRAÇA DO CRUZEIRO

Esc.: Ampliação em escala

Esc.: Ampliação em escala
Projeto:

Céu de Brasília

Local: Esplnada

dos Ministérios / Praça do Buriti e Praça do Cruzeiro
Implantação Temporária
Realização: Marc Systems
Modalidade:

Produção:

Marc Systems

Projeto de Implantação Física

- 61 3201 - 0707

- Classiﬁcação dos extintores

- Saída de Emergência

- Posto médico

- Alambrado = 40 peças de 2,00, total de 80,00 metros lineares
- POSTO DO CORPO DE BOMBEIROS

- POSTO DO JUIZADO DE MENORES

- Fechamento Cego = 60 peças de 2,00, total de 120,00 metros lineares
- Barricada = 00 peças de 1,00, total de 00,00 metros lineares

Capacidade e
Metrágem

- Banheiro Masculino

- Áreas coberta por extintores

- Áreas coberta por aterramento

Isolamento e
triagem:

- Banheiro Feminino

- Grupo Gerador

Segurança:

- Acesso para Portadores de
Nessessidades Especiais - Normas ABNT
-Áreas coberta por seguranças

Atendimento:

Eixo Monumental - Rainha da Paz / Cruzeiro
Quadrante - 01 = 75.421,00 M²
Quadrante - 02 = 12.935,00 M²
Quadrante - 03 = 12.935,00 M²
Quadrante - 04 = 79.202,00 M²
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