


 O sistema nasce a partir da necessidade 
de criação de um sistema de 
comunicação eficiente entre os órgãos 
de segurança pública e a população 
em situação de risco. 

 

 As situações podem abranger 
emergências de intervenções das forças  
policiais em ações no combate a 
violência urbana, distúrbios em 
manifestações, defesa civil, incêndios, 
acidentes ambientais, etc. 

 

 O CEM adota uma visão que privilegia  
o usuário em detrimento do local. 

 

 Através dele, a população, 
independente de conhecer ou não os 
fatores de risco que a envolvem, pode 
ser localizada, alertada, comunicada e 
monitorada visando sua segurança.  

 

CEM 
comunicação 
de emergência 



 O SISTEMA ATUA NA COMUNICAÇÃO E COORDENAÇÃO DE AÇÕES DE EMERGÊNCIA   

COMUNICAÇÃO DE EMÊRGENCIA-CEM 

O SISTEMA DO USUÁRIO FUNCIONA 
ATRAVÉS DE UM APLICATIVO  

POSSUI DUAS INTERFACES: UMA DO 
USUÁRIO E OUTRA DO OPERADOR 

Serviços de 
localização, de mapa  
e comunicação  
via internet 

Através dele o usuário é 
localizado, alertado e 
informado continuamente sobre 
situações de risco. 

O SISTEMA DO OPERADOR É UMA APLICAÇÃO 
WEB, PODENDO SER OPERADA EM QUALQUER 

DISPOSITIVO LIGADO A INTERNET 

O operador determina uma 
área específica e o sistema 
emite um alerta sonoro e de 
texto completamente 
configurável para cada usuário  



Baixar CEM 1 
Instalarar 2 

Ocupa pouco 
espaço 3 

Permanece 
oculto 4 

Recebe Sirenes e 
Alertas  5 

Integra com 
outros sistemas 6 

Informa 
a população 
de possíveis riscos  7 

Aplicativo baseado  

  em WEB SERVICE 



CEM 
Alertas para  
Ações de 
Segurança Pública  
 



APLICAÇÃO 
Conflito armado em 
frente ao CEASA na Av. 
Brasil 

1 – Determinação da área de 

conflito armado. 
 
2 – Varredura de usuários do CEM 
em área próxima 
 
3 – Determinação das áreas de 

emergência, IMEDIATA, PRÓXIMA 
250 METROS, PRÓXIMA 500 METROS 
e ÁREA DE ENTORNO.  
 
4 – Localização das pessoas em 
cada área e envio de alerta e 
alarme diferenciado para 

situação: 
IMEDIATA: ATENÇÃO, PROTEJA-SE E 
AGUARDE RESGATE. 
PRÓXIMA 250: ATENÇÃO 
COMFLITO ARMADO NA ÁREA. 
PRÓXIMA 500: CONFLITO ARMADO 

MANTENHA-SE AFASTADO. 
ÁREA DE ENTORNO: AÇÃO 
POLICIAL AV. BRASIL CEASA. 

 

 

1 2 

3 4 



CEM 
Gerenciamento 
de Áreas de 
Risco 
Defesa Civil 
 



APLICAÇÃO 
 
Risco de movimentação de 
encosta 

1 – Determinação da área de 
abrangência. 

 
2 – Varredura de usuários do CEM. 
 
3 – Determinação das áreas de 
risco geotécnico, MUITO ALTO, 
ALTO, MÉDIO e BAIXO RISCO. 

 
4 – Localização das pessoas em 
cada área e envio de alerta e 
alarme diferenciado para 
situação: 
 
MUITO ALTO: ATENÇÃO, 

ABANDONO IMEDIATO. 
ALTO: ATENÇÃO DIRIJA-SE AO 
PONTO DE ENCONTRO. 
MÉDIO: ATENÇÃO RISCO DE 
DESABAMENTO, AGUARDE 
INSTRUÇÃO.  

BAIXO: ATENÇÃO PARA RISCO DE 
DESABAMENTO. MANTENHA-SE EM 
ÁREA SEGURA. 
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CEM 
ACIDENTES 
COM 
BARRAGENS 



APLICAÇÃO 
Acidente com rompimento 

de Barragem 

Comunidade de Socorro próxima 

a Barragem Gongo Soco  

 

Áreas de risco determinadas no 

PEI 

 

Identificação das familias 

envolvidas na área de risco pelo 

CEM 

Sistema CEM identifica as pessoas 

dentro e fora das áreas de 

emergência, emitindo alertas e 

alarmes especificos para cada 

sirtuação: 

50 m – Abandono imediato da 

área. 

100 m – Aguardar socorro. 

200 m – Estar atento para situação 

próxima de emergência. 
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CEM 
Controle de 
Acidentes 



Acidentes com vazamentos  

com produtos tóxicos 

 Primeiro o local do acidente 
 

 Depois raios de emergência  

de 250m, 500m e 1000m 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 Detecção de toda a população 

 

 

 
 

 
 

 
 

 Seleção da população por  

área de emergência 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Envio de mensagem 

diferenciada para cada 

população em sua área de 

emergência:  

250m – Abandono imediato 

500m – Seguir para área de 

segurança 

1000m – Aguardar defesa civil 



APLICAÇÃO 
Acidente com vazamento 

de produtos tóxicos  

Acidente com incêndio e 

explosão de produtos tóxicos 

 

Determinação das diferentes 

áreas de emergência do acidente 

 

Identificação de todas as pessoas 

próximas ao acidente 

 

Sistema identifica as pessoas 

dentro e fora das áreas de 

emergência, emitindo alertas e 

alarmes especificos para cada 

sirtuação: 

250m – Abandono da área. 

500m – Aguardar socorro. 

1000m – Estar atento para 

situação próxima de emergência. 
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CEM 
Controle e 
Mobilização 
de Equipe 





Criação e Edição das  Equipes 

Controle de Equipe 

 

Através da central de operação 

o controlador é capaz de criar 

múltiplas equipes e coordenar 

suas ações em situações de 

emergência. 

O acionamento das equipes é  

imediato e atende ao 

planejamento de cada 

operação. Os alertas podem 

alcançar desde o Governador 

até cada servidor não 

importando o local do planeta 

em que se situem.   



GERENCIAMENTO 
DE EQUIPE 

Legenda: 

Acidente 

Equipe Socorro 

Equipe Disponível 



POSSIBILIDADE  

DE INTEGRAÇÃO 
PCD 

Plataforma 
de Coleta 
de Dados 

Integração 
automática com 
redes de sensores  

existentes 

DEFESA CIVIL  
determinando áreas de 

exclusão ou atenção para os 
usuários do sistema viário  

ÓRGÃO AMBIENTAL 
determinando áreas de emergências ambientais 

SAMU 
recebendo notificação de ocorrências  Corpo de Bombeiros 

recebendo notificação de ocorrências  

Secretaria Transito 
determinando áreas de 
intervenção para obras 



OBRIGADO! 

 www.emergenciacem.com 

 contato@emergenciacem.com  


