


• Certificação ISO 9001 versão 2008 /2015 
• Recursos de TI - Sistema CCI; Site www.semasa.sp.gov.br 
• Pesquisa de satisfação dos atendimentos. 
• Telemetria Telecomando. 
• Geração de bancos de dados e históricos. 
• Parceria com UFABC. – Curso de extensão – Regionalização 

da precipitação em ambientes urbanos com vista a 
determinação de limiares deflagradores de eventos de 
inundação e deslizamento 

• Analise de informações diversas: 
• CEMADEN / SAISP / Casa Civil, Radares e Satélites 

meteorológicos, CGE – Centro de Gerenciamento de 
Emergências; 

• Treinamento e avaliação dos SMS enviados a comunidade; 
• Envio de SMS. 

 

1. Apresentação da Defesa Civil - Santo André 

http://www.semasa.sp.gov.br/






Instituições que enviam previsões meteorológicas para o Município. 

Casa Militar 

SAISP 

CENAD/ 

CEMADEN 





O município dispõe de algum sistema de informações sobre o nível dos rios 

principais (réguas linimétricas ou outros equipamentos)? 

Quem opera este sistema ? Agentes da Defesa Civil ! 

 
 









Digifort – Sistema de Monitoramento  



Av. dos Estados  







Mensagens divulgadas: 

07/mar Áreas de instabilidade já se formaram sobre a Capital paulista e devem provocar 

chuvas na forma de pancadas nas próximas horas - Defesa Civil de Santo André 

11/mar Semasa disponibiliza monitoramento ao vivo dos principais córregos da cidade, Rio 

Tamanduateí e do piscinão Vila América. Veja aqui http://goo.gl/ohs1rv 

Atenção para pancadas de chuva típicas de verão que atingem a cidade, hoje. 

Defesa Civil de Santo André 

12/mar Atenção para pancadas de chuva típicas de verão que atingem a cidade, hoje no 

período da tarde e noite. Defesa Civil de Santo André 

15/mar Atenção para pancadas de chuva típicas de verão que atingem a cidade, hoje. 

Defesa Civil de Santo André 

20/mar Chuvas na forma de pancadas ocorrem com forte intensidade com raios, rajadas 

de vento e potencial para formação de alagamentos, principalmente entre o final 

da 

30/mar A Defesa Civil de Santo André informa  - Frente fria aproxima-se da região do 

grande ABC, com possibilidades de chuvas fortes no decorrer do período 







DEFESA CIVIL DE SANTO ANDRE 

A Defesa Civil somos todos nós ! 



DEFESA CIVIL DE SANTO ANDRE 

FIM 


