CEM - COMUNICAÇÃO DE EMÊRGENCIA
O SISTEMA ATUA NA COMUNICAÇÃO E COORDENAÇÃO DE AÇÕES DE EMERGÊNCIA
O que é o CEM ?
O CEM é uma valiosa ferramenta que atua na moderna concepção das
Smart Cities integrando sistemas e atividades voltadas para a Segurança
Humana nas respostas a eventos climáticos extremos, acidentes e
saúde.
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Eventos Climáticos Extremos
O CEM trabalha na localização e envio de alertas e
alarmes da população em risco perante eventos
climáticos extremos como chuvas, vendavais, secas,
etc.
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Acidentes
As áreas de risco nem sempre são
conhecidas e podem ocorrer
basicamente em qualquer lugar, o CEM
permite ao operador delimitar uma área
livremente e nela encontrar a população
exposta ao risco.

Saúde
O Saúde CEM atua na comunicação e
localização das pessoas expostas a riscos
epidemiológicos em função ou não de
suas vulnerabilidades e proximidade de
áreas de alto contágio
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 O sistema nasce como uma Spin-Off da Terrabyte
que possui larga experiência em mineração e
projetos de P&D. Foi criado em 2017 e passou por
testes e pilotos nas defesas civis de SP e RJ, estando
pronto para uso. Foi uma das selecionadas entre mais
de 5000 concorrentes para o programa de fomento a
Startups BNDES Garagem.
 Uma de suas aplicações está certificada como
ferramenta nacional e internacional pela OCDE/OPSI
e UNINOVA/UNICAMP, além de outras instituições de
fomento para Startups.
 Capaz de integrar os serviços da prefeitura voltados
ao atendimento da sua população.
 De fácil instalação e rápido aprendizado.
 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.
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COMO FUNCIONA ?

A comunicação por
smartphones é direta
com o usuário através
de um aplicativo que a
população baixa
gratuitamente.

Através do App o usuário é
localizado, alertado e
informado continuamente sobre
situações de risco onde se
encontra e, quando necessário,
poderá ser monitorado e
direcionado para área segura.
Auxilia no monitoramento de
epidemias e endemias através
da localização de população
vulnerável e ocorrência de
foco nas vizinhanças.
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O CEM possui um sistema fácil de ser operado, disponibilizando uma
plataforma completa e de simples manuseio, que pode ser acionada por
qualquer aparelho conectado a internet.

O operador determina uma
área específica e o sistema
emite um alerta sonoro e de
texto completamente
configurável para cada usuário.
O sistema é completamente
customizável e opera em
dispositivos tipo smartphones,
tablets ou laptops.
Opera integrado em salas de
controle interligado a outros
sistemas ou stand alone em
ambiente de escritório ou
diretamente no campo.
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APLICAÇÃO
Emissão de alertas e alarmes
a população em situação
de risco
1 Chuvas torrenciais gerando

alagamentos e inundações.

2 Deslizamentos de encostas

3

afetando populações em área de
risco
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3 Monitoramento e mapeamento

de população vulnerável em
pandemias, epidemias e
endemias.
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Monitoramento de população em
áreas de incêndio e acidentes de
forma geral, propiciando inclusive
o gerenciamento de equipe de
combate.

COMUNICAÇÃO

Pluviômetro

Roteamento do alerta emitido
pela Defesa Civil
Risco Climatológico
Hospital

Defesa Civil
Bombeiros

SAMU

Polícia Militar

População

COMUNICAÇÃO
Roteamento do alerta emitido
pela Secretaria de Saúde
Risco Epidemiológico

Hospital

DENGUE
COVID 19
DENGUE

População

Secretaria Saúde
Pública

Defesa Civil
DENGUE

COVID 19
COVID 19

DENGUE

Equipe de Pronta Resposta
Defesa Civil

determinando ações de emergências

Integração do PLACOM ao PAEBM

Corpo de Bombeiros
Integração de todas as ações

POSSIBILIDADE
DE INTEGRAÇÃO

PCD
Plataforma
de Coleta
de Dados

SAMU e Hospitais
Recebendo notificação de ocorrências

Integração
automática
com redes
existentes
Clima e
Geotécnico

Polícia Militar
Atuando na segurança e isolamento da área
afetada

 ODS

CEM

aderência a ODS

11.5 Até 2030, reduzir significativamente o
número de mortes e o número de pessoas
afetadas por catástrofes e substancialmente
diminuir as perdas econômicas diretas
causadas por elas em relação ao produto
interno bruto global, incluindo os desastres
relacionados à água, com o foco em
proteger os pobres e as pessoas em
situação de vulnerabilidade
11.b Até 2020, aumentar substancialmente o
número de cidades e assentamentos
humanos adotando e implementando
políticas e planos integrados para a inclusão,
a eficiência dos recursos, mitigação e
adaptação às mudanças climáticas, a
resiliência a desastres; e desenvolver e
implementar, de acordo com o Marco de
Sendai para a Redução do Risco de
Desastres 2015-2030, o gerenciamento
holístico do risco de desastres em todos os
níveis

CEM

aderência a
cidades
resilientes

Passo 9: Preparação, Sistemas de Alerta e
Alarme, e Resposta Efetivos

“Instale sistemas de alerta e alarme, e
capacidades de gestão de emergências em seu
município, e realize regularmente exercícios
públicos de preparação.”
 Criar e aprimorar um sistema de alerta e
alarme para múltiplas ameaças
Estabeleça sistemas de comunicação, alerta e
alarme que incluam medidas de proteção e
rotas claras de abandono, como parte dos
planos de preparação.
Marco de Sendai
Definir instrumentos para a redução do risco de
desastres, tais como: organização territorial,
sistemas regulatórios, programas de educação,
alerta precoce, uso de sistema de informação
geográfica para a criação de mapas e recursos
para análise de risco e informação científica.

OBRIGADO
www.emergenciacem.com
contato@emergenciacem.com

