MEMORIAL DE PROJETO
GDF/CBMDF/DEALF/DIMAT/COMAP

MEMORI AL DESCRITIVO DO CENTRO DE FORMAÇÃO E
APERFEIÇO AMENTO DE PRAÇ AS (CEFAP) DO CBMDF

SITUAÇ ÃO

1.1

O terreno onde será edificada a nova sede do CEFAP apresenta as seguintes

características:
•

Endereço: .................... SETOR POLICIAL SUL Lote 03 - Brasília - Distrito Federal.

•

Fundos: ......................................................................................... 218,50 + 281,50m;

•

Frente: ........................................................................................................ 500,00 m;

•

Lateral direita: .......................................................................... 522,985 + 103,345 m

•

Lateral esquerda: ...................................................................................... 626,330 m;

•

Área total do terreno: ......................................................................... 290.584,20 m2;

•

Cercamento: ............ alambrado de estrutura metálica fechado com tela losangular;

FICHA TÉCNICA DA EDIFICAÇÃO DO CEFAP

•

Área da projeção vertical: ...................................................................... 5.850,78 m2;

•

Número de pavimentos: ....................................................................... 2 pavimentos;

•

•

Térreo – 3277,26m2

•

Pavimento superior – 2573,52m2
Altura da edificação: ....................................................................................... 8,60 m.
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DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES DO CEFAP
O Empreendimento é composto de:
−

2 Blocos denominados A e B com 2 pavimentos cada, os 2 Blocos contarão com
áreas operacionais, contendo somente bombeiros aptos para socorros, ou seja,
não havendo pessoas com mobilidade reduzida(PMR) ou com deficiência(PCD), e
áreas administrativas, contendo em sua maioria bombeiros aptos para socorro e
podendo conter, eventualmente, bombeiros com mobilidade reduzida ou com
deficiência.

Bloco B
Bloco A
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−

Não possui subsolo;

−

Bloco A – Térreo:
− Possui alojamento com copa, depósitos, vestiários e banheiros para instrutores
das matérias Busca e Salvamento e Combate a Incêndio. Esses instrutores
precisam estar em sua forma plena, não podendo haver restrições em sua forma
física.
− Possui também sala para pessoal da limpeza, banheiros, copas, almoxarifado,
seção de patrimônio e garagem para viaturas administrativas.

−

Bloco A – 1°Pav:
− Possui academia, alojamentos com dormitórios, banheiros, ambientes para
armários, áreas para convívios e copas para os alunos e militares do serviço
operacional. Esses usuários precisam estar em sua forma plena, não podendo
haver restrições em sua forma física.

−

Bloco B – Térreo:
− O Bloco B será dividido em alas para melhor entendimento.
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Ala
Vestiários
Ala
SECOR

Ala
Alunos

Ala
SETEN

− A Ala SETEN possui salas, copa, armários e banheiros para militares do
expediente administrativo. Essa Ala contém em sua maioria bombeiros aptos para
socorro, porém pode conter, eventualmente, bombeiros com mobilidade reduzida
ou com deficiência. Dessa forma, criou-se um banheiro para PCD e PMR.
− A Ala SECOR possui salas, copa e arquivo. O banheiro será o mesmo da Ala
SETEN. Essa Ala contém em sua maioria bombeiros aptos para socorro, porém
pode conter, eventualmente, bombeiros com mobilidade reduzida ou com
deficiência. Além disso, essa Ala abrange o refeitório e a lanchonete.
− A Ala Vestiários possui a área dos armários e dos banheiros, ambos exclusivos
para os alunos. Cabe ressaltar que todos os alunos terão que estar em plena
forma e não haverá pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiência nessa
área.
− A Ala Alunos possui quatro salas de aula.
−

Bloco B – 1°Pav:
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Ala
Alunos
1°Pav

Ala
DIADM

− A Ala DIADM possui as salas do comandante e subcomandante do centro,
secretaria, copa, sala técnica, arquivo, sala de armas, sala de reunião e banheiros
para militares do expediente administrativo. Essa Ala contém em sua maioria
bombeiros aptos para socorro, porém pode conter, eventualmente, bombeiros
com mobilidade reduzida ou com deficiência. Dessa forma, criou-se um banheiro
para PCD e PMR.
− A Ala Alunos 1° Pav. possui dez salas de aula e banheiros para os alunos. Cabe
ressaltar que todos os alunos terão que estar em plena forma e não haverá
pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiência nessa área.
O Bloco A possui 1129,90m2.
O Bloco B possui 6245,29m2.

Maj. QOBM/Compl. Eduardo Kin Lie
Arquiteto-Urbanista
Matr.1667055
CAU A48451-2
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