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O QUE É?

O site consiste em uma ferramenta online para cadastro e
acesso de dados relativos às edificações da área de atuação do CBMDF.

QUAL É O OBJETIVO?

O propósito deste site é fornecer uma maneira padronizada e
organizada de coleta e acesso de dados gerais e específicos, visando
subsidiar o comandante de socorro e as equipes de resposta na
obtenção prévia de informação organizada e qualificada sobre os locais
das ocorrências de incêndios urbanos atendidas pelo CBMDF.

COMO ACESSAR O SITE?

O acesso pode ser feito por meio de
link ou pelo QR CODE ao lado. Ambos o
direcionam a uma página inicial onde deverá
ser feito o login, como se pode ver na página
seguinte.

Os bombeiros estarão previamente
cadastrados para utilizar o site. Para teste, você
pode utilizar o usuário 00000000000 e a senha
123456.
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A última aba de consulta mostra o detalhamento da ocupação da
edificação. Aqui pode-se obter informações importantes, que podem
permitir uma atuação mais efetiva e eficiente por parte da guarnição de
socorro, como a presença de pessoas com dificuldade de locomoção na
edificação.

Acabou de começar! A atividade de Pré-Planejamento é
necessária e precisa ser incorporada em nossa cultura. Com esta
ferramenta em mãos, o comandante de socorro e sua guarnição estarão
munidos de informação organizada e qualificada para melhor atender às
demandas da sociedade. Por ser uma ferramenta acessível no meio
digital, é possível manter os dados atualizados, bem como aprimorar
seu uso. O site é uma ideia inicial que, apesar de também ser acessível
por aparelhos móveis, pode ser transformado em aplicativo, trazendo
maior usabilidade e praticidade para o bombeiro.

ACABOU?

http://pedroferraz90-001-site1.itempurl.com/ignia.web.planocombateincendio.home.aspx


COMO UTILIZAR O SITE?

Ao acessar a primeira página, é possível cadastrar uma nova
edificação ou acessar informações de edificações já cadastradas.

Para cadastrar uma nova edificação, bastar clicar em
“Edificação”, sob o item “Cadastro” no menu superior.
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As próximas abas contém as informações relativas às demais
características da edificação, conforme mostram as imagens a seguir.

Na aba dos sistemas preventivos, além do local e observações dos 
sistemas, também é possível adicionar imagens, como se pode ver abaixo:

Na aba de riscos relevantes, constam os riscos cadastrados com as 
observações adicionais feitas pelos bombeiros:



Ao clicar em “Edificação”, o site o levará para uma tela onde
você pode preencher o CEP do local, e ele buscará automaticamente o
restante do endereço. Alternativamente, você também pode preencher
e editar cada linha do endereço separadamente, caso não saiba o CEP.
Você ainda pode detalhar melhor o endereço, preenchendo os campos
de número e complemento, colocando algum ponto de referência, por
exemplo.

Após o cadastro do endereço, as próximas telas serão para
cadastro de diversas características da edificação. Nesses próximos
passos, o bombeiro detalhará a edificação no que diz respeito aos
seguintes itens: características gerais da edificação, tipo de ocupação,
riscos relevantes associados e sistemas preventivos. São informações
que podem facilitar a tomada de decisão de um comandante de
socorro, bem como a atuação da guarnição de forma geral.

Nas próximas páginas, você pode ver o nível de detalhamento
que se pode chegar no cadastro de uma edificação. São dados que vão
desde quantidade, localização e tipo de elevadores até a presença de
pessoas com deficiência em um apartamento específico ou a presença
de produtos perigosos na edificação.
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Na primeira aba, constam os dados gerais cadastrados daquela
edificação de maneira organizada e de fácil visualização e compreensão.
Além das informações gerais, na imagem abaixo também se pode ver um
mapa à direita, onde poderá ser feito um link direto com o sistema de
posicionamento global do Google Mapas, o que poderá facilitar o
deslocamento para o local da ocorrência.

Tanto para as informações da primeira aba como para as demais,
é possível acessar os dados e atualizá-los, utilizando o botão “Modificar”
no canto superior direito da tela. Também é possível utilizar o botão
“Eliminar”, caso a edificação não mais exista.



As características gerais da edificação são informações a
respeito do número de pavimentos, quantidade e localização de
escadas e elevadores, fornecimento e corte de energia elétrica, gás e
água e outros detalhes. Aqui se pode adicionar outras observações
importantes e até o nome e contato de algum responsável na
edificação, como um morador, zelador, síndico ou proprietário. Veja a
imagem a seguir:

Além das características da própria edificação, também é
importante ter um maior detalhamento da ocupação, como a
quantidade de pessoas e também a presença de pessoas com
dificuldade de locomoção como idosos ou pessoas com deficiência.
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A tela de acesso às edificações cadastradas mostra uma lista e
também possibilita a busca pelo nome ou endereço da edificação. Ao
encontrar a edificação desejada na lista, conforme imagem a seguir, basta
clicar no seu nome ou endereço para acessar as informações cadastradas
previamente pelos bombeiros.

Ao clicar em uma edificação, o site o levará para as informações 
cadastradas para a edificação, organizadas em diferentes abas conforme 
mostram as imagens nas páginas a seguir.



Após a ocupação, vem a possibilidade de inclusão de riscos
relevantes associados. Nessa seção, você pode adicionar riscos variados
como a presença de produtos perigosos no local, de material altamente
combustível, de desabamento, de animais e outros. Aqui também é
possível adicionar mais informações como o tipo de produto perigoso
presente, a localização do material inflamável e até mesmo dos animais.
Veja a imagem abaixo:

A última parte do cadastro das informações da edificação é
sobre os sistemas preventivos ali presentes. Sistemas como centrais de
alarme, extintores, hidrantes, iluminação de emergência e outros
podem ser adicionados aqui e também detalhados quanto à sua
localização e quaisquer outras observações pertinentes. Após o
preenchimento desta etapa, basta clicar em “Conclusão”, conforme
mostra a imagem abaixo, e a edificação estará cadastrada com toda a
informação inserida ao longo deste processo.
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Após terminado o cadastro de uma edificação, ela estará
catalogada e pronta para ser acessada clicando no item “Edificações
Cadastradas” sob o menu “Configuração”, conforme mostra a imagem a
seguir:

A imagem a seguir é uma captura de tela do detalhamento do 
tipo de ocupação da edificação:


