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RESUMO

O trabalho presente tem por objetivo a apresentação de um sistema voltado para o processo de
disponibilização de dados das estações telemétricas, coletados pelo Centro de Operação do
Sistema de Alerta (CEOPS). A central se encontra instalada nas dependências da
Universidade Regional de Blumenau (FURB). Estes dados são apresentados em uma página
web utilizando-se do acesso a banco de dados e processados, visualizados em forma gráfica
ou textual. Estes dados servem de subsídio para a tomada de decisão de especialistas em
previsão de enchentes no vale do Itajaí. O sistema baseia-se em um Sistema de Apoio à
Decisão que utiliza informações coletadas em intervalos de uma hora nas estações
telemétricas ao longo da bacia do rio Itajaí-Açu para a geração e manipulação da informação.
Este sistema utiliza-se de uma tecnologia para a apresentação das informações, que é a API
Google Maps.
Palavras-chave: Sistema de alerta. Sistema de apoio a decisão. Google maps.

ABSTRACT

The present work witch objetive to presented a system on the process of delivering telemetric
data stations, collected by the de Operação do Sistema de Alerta (CEOPS). The plant is
installed in the premises of the Universidade Regional de Blumenau (FURB). These data are
presented in a web page using the access database, processed and displayed in graphical or
textual, these data serve as a subsidy for the decision of experts in forecasting floods in the
valley of Itajaí. The system is based on a system of decision support that uses information
collected at intervals of one hour in the telemetric stations along the basin of the Itajai-Acu
river for the generation and manipulation of information. This system uses a technology for
the presentation of information, which is the Google Maps API.

Keywords: Early warning system. System decision support. Google maps.
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1 INTRODUÇÃO

A bacia hidrográfica do rio Itajaí no estado de Santa Catarina compreende uma área de
15.000 km2 e possui como principal rio, o Itajaí-Açu. O nome deste rio sempre esteve
associado a cheias, e o histórico das enchentes nesta região possui números que condizem
com a preocupação dos habitantes do vale do Itajaí em relação ao nível do mesmo. Segundo
Frank e Pinheiro(2002, p. 23), a cada período pós-enchentes, são levantadas discussões para
encontrar alternativas de defesa para os habitantes do vale.
Em decorrência da necessidade de monitoramento da bacia hidrográfica, em dezembro
de 2008 começaram a serem instaladas as novas estações telemétricas em pontos estratégicos
ao longo do rio Itajaí-Açu através da parceria com a Secretaria de Desenvolvimento
Sustentável (SDS) do estado de Santa Catarina e a FURB. As novas estações enviam dados de
nível do rio e chuva acumulada com intervalos de uma hora, podendo aumentar a freqüência
em casos de risco de enchente. Os dados são transmitidos via celular e via satélite.
Atualmente, os dados são centralizados no CEntro de OPeração do Sistema de alerta da bacia
hidrográfica do rio Itajaí-Açu (CEOPS), em Blumenau, e transmitidos diretamente para a
Defesa Civil do município.
Com a modernização da rede telemétrica existe a necessidade da construção de um
sistema de informação para apoiar as decisões dos especialistas e disseminar os dados da rede
telemétrica. Segundo O'Brien (2004, p. 6), um Sistemas de Informação (SI) é um conjunto
organizado de pessoas, hardware, software, redes de comunicação e recursos de dados que
coletam, transformam e disseminam informações em uma organização.
Para tanto, um dos tipos de sistemas em evidência no mercado é o Sistema de Apoio à
Decisão (SAD), capaz de auxiliar companhias a gerir informações. Desta forma Turban
(2004, p. 364), define que as pessoas que tomam uma decisão, seja ela pessoal, seja
organizacional, passam por um processo relativamente sistemático. Os sistemas geram
informações para auxiliar os administradores de todos os níveis a atingir seus objetivos,
provendo informações suficientes e precisas na freqüência necessária, subsidiando processos
de tomada de decisão.
Vendo a dificuldade de pesquisadores, alunos, professores, imprensa, outras
universidades e mesmo a comunidade em geral em obterem a visualização destas
informações, este estudo viabiliza um sistema para dinamizar e disponibilizar os dados
telemétricos na internet.
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1.1

OBJETIVOS DO TRABALHO

O objetivo deste trabalho é apresentar um sistema para organizar as informações
geradas pela rede de monitoramento da bacia do Itajaí, com o intuito de auxiliar no processo
de tomada de decisão na previsão de catástrofes ambientais no vale do Itajaí.
Os objetivos específicos do trabalho são:
a) automatizar a coleta e registro das informações para auxiliar o monitoramento de
cheias no vale do Itajaí;
b) permitir a disseminação via internet das informações dos especialistas do CEOPS
para previsão das cheias;
c) disponibilizar uma interface de forma que os especialistas do CEOPS emitam alerta
de enchentes com até 12 horas de antecedência;
d) disponibilizar dados tabulares e gráficos das séries históricas do nível do rio e
chuva acumulada, garantindo que pesquisadores de qualquer lugar possam estudar
o comportamento das chuvas no vale do Itajaí.

1.2

ESTRUTURA DO TRABALHO

O presente trabalho está disposto de quatro capítulos descritos a seguir.
O primeiro capítulo introduziu o assunto correspondente ao trabalho, apresentando
suas justificativas, seus objetivos e a disposição do texto.
No segundo capítulo é apresentada a fundamentação teórica necessária para o
desenvolvimento do trabalho, e a necessidade de sua obtenção e utilização de forma correta,
descreve os SI e SAD, contextualiza as enchentes e relata também trabalhos correlatos.
No terceiro capítulo são descritas a metodologia utilizada, as tecnologias e ferramentas
utilizadas para o desenvolvimento do sistema. Apresenta-se também a especificação do
sistema. Esta especificação compreende os diagramas de casos de uso, de classes e de
seqüência e apresenta-se a implementação do mesmo.
O quarto capítulo descreve a conclusão do trabalho realizado e apresentam-se
sugestões para o prosseguimento de trabalhos futuros.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo são relatados os conceitos que fundamentam o desenvolvimento da
aplicação, sendo os SI, SAD e Sistema de Alerta da Bacia do Itajaí. Na última seção são
apresentadas algumas características de alguns trabalhos correlatos, que serviram como base
para o desenvolvimento deste trabalho.

2.1

SISTEMAS DE INFORMACÃO

Sistemas de informação (SI) é um tipo especializado de sistema, podendo ser definido
de inúmeros modos. SI pode ser definido tecnicamente como um conjunto de componentes
inter-relacionados que coleta (ou recupera), processa, armazena e distribui informação para
dar suporte à tomada de decisão e ao controle da empresa (LAUDON ; LAUDON, 1999). Os
SI podem apoiar, coordenar e controlar a tomada de decisão, assim como podem também
auxiliar o decisor a analisar problemas, visualizar assuntos mais complexos e elaborar novos
produtos (LAUDON ; LAUDON, 1999).
Os SI abrangem desde as entradas de dados no sistema até sua saída em diferentes
formas para auxiliar o tomador de decisões em seus atos. A entrada corresponde aos inputs
que são dados inseridos no sistema, logo os dados sofrem ações de programas, pessoas,
equipamentos, entre outros. Essas ações correspondem ao processamento dos dados que darão
origem às saídas ou outputs, que são relatórios de controle, cálculos e gráficos. A função
primordial dos SI é disponibilizar a empresa um conjunto de informação que possam suprir as
necessidades de suas ações.
Os SI estão voltados ao desempenho das atividades nas organizações, suportados pelas
tecnologias de informação, as quais objetivam melhorar o desempenho dos decisores
fornecendo a informação certa, na hora certa (TURBAN, 2004).
De acordo com Dalfovo (2004), os administradores das organizações necessitam de
apoio para solucionarem problemas e desafios de maneira prática e eficiente. Para isto
precisam estar informados, pois a informação é a base para qualquer tomada de decisão. Para
disponibilizar estas informações necessárias para os administradores, o SI têm um papel
fundamental. As informações que os administradores necessitam estão nos SI ou podem ser

19
neles armazenadas. Por este motivo um SI tem impacto direto na estratégia organizacional e
no conseqüente sucesso da organização.
Dalfovo (2001, p.27), considera um SI como um tipo especializado de sistema que
pode ser definido de inúmeros modos.

2.2

SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE RECURSOS HÍDRICOS

O “Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos (SIRH) é um sistema de coleta,
tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos e fatores
intervenientes em sua gestão” conforme regulamentado na Lei Federal 9.433/97, art. 25
(BRASIL, 1989).
Para que as informações não fiquem dispersas e isoladas, “os organismos integrantes
do Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SNIRH) terão obrigação de
fornecer todos os dados ao SIRH” conforme regulamentado na Lei Federal 9.433/97, art. 25,
parágrafo único. O SNIRH é um sistema de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação
de informações sobre recursos hídricos e fatores intervenientes em sua gestão conforme
regulamentado na Lei Federal Lei 9.433/97. Tem por finalidade coletar, organizar, criar e
difundir a base de dados relativa aos recursos hídricos, nos seus aspectos quantitativo e
qualitativo, seus usos, balanço hídrico regional e nas bacias hidrográficas. Provendo aos
gestores, aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos
(SINGREH), à sociedade civil e aos demais usuários, as informações atualizadas e necessárias
ao processo decisório, fornecendo também, subsídios à elaboração dos planos de recursos
hídricos (BRASIL, 1989).
O SIRH é, portanto, um mecanismo pelo qual os dados, índices e informações de
interesse para o planejamento e a gestão do uso da água são coletados, tratados, armazenados
e recuperados, servindo como instrumento para a tomada de decisão em planos, projetos,
ações e intervenções no setor.
O Poder Executivo federal deverá implantar e gerir o sistema de informações em
âmbito nacional conforme regulamentado na Lei Federal 9.433/97, art. 29, III, o Poder
Executivo estadual e do Distrito Federal, da mesma maneira, em âmbito estadual e do Distrito
Federal respectivamente, e as Agências de Água na sua área de atuação em uma ou mais
bacias hidrográficas (BRASIL, 1989).

20
2.3

SISTEMA DE APOIO À DECISÃO

Um dos tipos de sistemas em evidência no mercado é o Sistema de Apoio à Decisão
(SAD), capaz de auxiliar companhias a gerir informações. Desta forma Turban (2004, p. 364),
define que as pessoas que tomam uma decisão, seja ela pessoal, seja organizacional, passam
por um processo relativamente sistemático. Os sistemas geram informações para auxiliar os
administradores de todos os níveis a atingir seus objetivos, provendo informações suficientes
e precisas na freqüência necessária, subsidiando processos de tomada de decisão. Os SAD são
sistemas direcionados a solucionar problemas utilizando metodologias e controles de projetos.
Estes auxiliam os executivos a alcançar seus objetivos, aumentando a eficiência e
eficácia do processo da tomada de decisão. Eles possuem como objetivo viabilizar a utilização
de hardwares de forma interativa, para usufruir os dados e modelos nas diversas fases de seu
processo decisório. São sistemas mais complexos que permitem total acesso à base de dados
corporativa, modelagem de problemas, simulações e possuem uma interface amigável.
Auxiliam o executivo em todas as fases de tomada de decisão, principalmente nas etapas de
desenvolvimento, comparação e classificação dos riscos, além de fornecer subsídios para a
escolha de uma boa alternativa para o tomador de decisões (LEME FILHO, 2004).
Pode-se definir o SAD como um grupo organizado de pessoas, procedimentos, bancos
de dados e dispositivos usados para dar apoio à tomada de decisões referentes a problemas
específicos. Seus elementos essenciais incluem uma série de modelos de apoio aos tomadores
de decisão ou usuários (base de modelo), sistemas de procedimentos para o desenvolvimento
ou geração de um SAD mais fácil (gerador de SAD), uma coleção de fatos e informações para
assistir a tomada de decisões (banco de dados) e sistemas e procedimentos (interface com o
usuário) que ajudam os tomadores de decisão e outros usuários a interagir com o SAD
(STAIR, 1998, p.38).
Os SAD fornecem suporte computacional direto aos gerentes durante o processo de
decisão (O'BRIEN, 2004, p.25).
Para Sousa Filho (1999), um sistema de informação é essencialmente constituído por
quatro níveis a seguir relacionados e representados conforme a Figura 1:
a) a geração das informações, responsável pela contínua atualização dos dados;
b) a base de dados, que contempla a série histórica de dados, os conhecimentos e
informações já geradas a partir das informações básicas;
c) a política e a forma de disponibilização da informação e, finalmente;
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d) o processo de tomada de decisão.

Fonte: Sousa Filho (1999, p.9).

Figura 1 – Pirâmide de tomada de decisão

Diariamente as pessoas tomam decisões sem perceber, algumas relacionadas ao
cotidiano e outras de forma mais fundamentada onde são ponderadas inúmeras situações. Em
uma empresa, áreas como de suprimentos, industrial, marketing, controle, financeiro e
administrativo realizam inúmeras decisões, em uma fração de tempo. Por exemplo, no
marketing, que desempenha uma função vital na operação de um negócio, a empresa deve
possuir profissionais muito competentes que saibam avaliar qual o melhor momento e a
melhor forma de abordar clientes em potencial, oferecendo preços e condições de pagamento
mais atraentes e viáveis que os da concorrência (SOUSA FILHO, 1999).
O processo de tomada de decisão é um aspecto importante no planejamento, na
gerência e principalmente nas atividades operacionais das organizações responsáveis pela
prevenção de prejuízos causados pelas enchentes. A tomada de decisão é a etapa final de todo
um processo que objetiva solucionar problemas referentes ao monitoramento do nível do rio.

2.4

SISTEMA DE ALERTA DA BACIA DO ITAJAÍ

O sistema de Alerta da Bacia do Itajaí é controlado pelo CEOPS, que monitora as
estações da rede telemétrica. A rede foi criada e operada continuamente para um sistema de
alerta capaz de coletar, analisar dados e alertar a população, em tempo hábil sobre a
ocorrência de enchentes, não chegou a ser implantado. A operação do Sistema de Alerta foi
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composta pelas seguintes etapas: coleta de dados, armazenamento, análise, elaboração da
previsão hidrológica e meteorológica, transmissão das informações (FURB, 2009).

2.4.1

Enchentes

O extravasamento da calha de um rio é um fenômeno natural, no entanto, quando a
água atinge áreas ocupadas caracteriza-se o desastre. Enchentes são fenômenos naturais que
ocorrem principalmente devido a uma intensa precipitação pluviométrica em determinada
região acarretando o aumento do fluxo de água na bacia, fazendo com que o nível do rio seja
extrapolado além do limite do canal. Outros fatores como o desmatamento e urbanização são
fatores agravantes de uma enchente, porém, não causadores delas (CORDEIRO,1998).
No Brasil, as causas mais freqüentes de uma enchente são as de origem climatológicas
causadas por chuvas intensas ou prolongadas. Conforme Cordeiro (1998), os danos causados
pelas inundações, podem ser evitados ou reduzidos através de medidas estruturais. Esta ação
engloba as medidas físicas de engenharia produzidas pelo homem para reduzir o risco de
enchentes, como: reflorestamento das margens dos rios, reservatórios, diques, drenagem do
leito dos rios. A outra solução a ser tomada é a de caráter não-estruturais destinadas a adequar
e educar a população para conviver com o problema, incluindo medidas de previsão
meteorológica e hidrológica, ações de emergência, planejamento da ocupação de áreas
inundáveis e o manejo integrado dos recursos naturais (FRANK; PINHEIRO, 2002).
Uma solução de caráter não-estrutural é a utilização de sistemas de alertas capazes de
prever com determinada antecedência o nível do rio através da monitoração em tempo real
das precipitações fluviométricas e hidrométricas da bacia hidrográfica da região. Esta medida
permite que os dados coletados em estações espalhadas ao longo a bacia sejam transformados
em informações úteis para que as autoridades possam tomar ações capazes de alertar a
população de áreas inundáveis.

2.4.2

Histórico das Estações Telemétricas

A partir da enchente de 1983, a FURB criou o Projeto Crise, com o intuito de resgatar
as informações hidrológicas e elaborar estudos sobre as cheias na Bacia do Rio Itajaí-Açu. No
ano de 1984, o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE) instalou uma
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rede telemétrica com cinco estações de coleta automática de chuva e níveis do rio Itajaí-Açú
nos municípios de Blumenau, Apiúna, Ituporanga, Taió e Ibirama. Junto ao Projeto Crise foi
instalado o CEOPS, mediante convênio firmado em agosto de 1984, entre FURB/DNAEE,
para realizar a operação conjunta do sistema de alerta (FURB, 2009).
Em 1995 o Conselho Universitário da FURB criou o Instituto de Pesquisas Ambientais
(IPA), a partir do Projeto Crise, e manteve o CEOPS operante como um centro integrado ao
próprio IPA, sendo que sua instalação oficial se deu em 1996. O CEOPS desenvolve
atividades como:
a) previsão do tempo;
b) monitoramento dos níveis do rio e previsão hidrológica;
c) elaboração de laudos técnicos.
Em 1998 foram instaladas três estações telemétricas no município de Indaial, na
barragem Oeste e barragem Rio Bonito, além de recursos para a melhoria operacional das
demais estações com modem e uma linha telefônica, para possibilitar o acesso direto às
estações e obter as informações dos níveis e da chuva a qualquer instante. O sistema de alerta
atual possibilita atender apenas as cidades de Blumenau e Rio do Sul, devido a diversos
obstáculos técnicos e características hidrológicas da bacia.
Sistema de alerta contra enchentes é uma medida não estrutural adotada na
minimização de prejuízos causados por cheias nas bacias hidrográficas. O CEOPS opera o
sistema de alerta na bacia do rio Itajai-Acú elaboração de previsão hidrológica e transmissão
de informações para Defesa Civil, Corpo Bombeiros, Polícia Militar e Prefeituras.
Em dezembro de 2008 começaram a ser instaladas as estações telemétricas em pontos
estratégicos ao longo do rio Itajaí-Açu através da parceria com a SDS e a FURB. As novas
estações enviam dados de nível do rio e chuva acumulada com intervalos de uma hora,
podendo aumentar a freqüência em casos de risco de enchente. Os dados são transmitidos via
celular e via satélite. Atualmente, os dados são centralizados no CEOPS, em Blumenau, e
transmitidos diretamente para a Defesa Civil do município (CEOPS, 2009).
As estações telemétricas estão instaladas nos abrigos da ANA. Os abrigos foram
reformados e padronizados conforme figura 2.
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Fonte: Ceops (2009).

Figura 2 – Abrigo da ANA

Com a modernização da rede telemétrica existe a necessidade da construção de um
sistema de informação para apoiar as decisões dos especialistas e disseminar os dados da rede
telemétrica.

2.4.3

Picos de Enchentes

Os níveis representados a seguir são referenciados à régua instalada no posto
fluviométrico de Blumenau (que fica logo a jusante da ponte Adolfo Konder) e na cota IBGE
(leitura da régua mais 20 cm). A cota de extravasamento para a cidade de Blumenau
corresponde ao nível de 8,50 metros, conforme quadro 1 (CEOPS, 2009).
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ANO
DATA COTA (m)
1852
29.10
16.30
1855
20.11
13.30
1862
11
9.00
1864
17.09
10.00
1868
27.11
13.30
1870
11.10
10.00
1880
23.09
17.10
1888
--12.80
1891
18.06
13.80
1898
01.05
12.80
1900
06
12.80
1911
29.10
9.86
1911
02.10
16.90
1923
20.06
9.00
1925
14.05
10.30
1926
14.01
9.50
1927
09.10
12.30
1928
18.06
11.76
1928
15.08
10.82
1931
02.05
10.70
1931
14.09
10.90
1931
18.09
11.28
1932
25.05
9.85
Fonte: CEOPS (2009).

ANO
1933
1935
1936
1939
1943
1946
1948
1950
1953
1954
1954
1955
1957
1957
1957
1957
1961
1961
1961
1962
1963
1966
1969

DATA
04.10
24.09
06.08
27.11
03.08
02.02
17.05
17.10
01.11
08.05
22.11
20.05
22.07
02.08
18.08
16.09
12.09
30.09
01.11
21.09
29.09
13.02
06.04

COTA (m)
11.65
11.40
10.15
11.20
10.25
9.20
11.60
9.20
9.40
9.30
12.28
10.36
9.10
10.10
12.86
9.24
10.10
9.40
12.18
9.04
9.42
9.82
9.89

ANO
1971
1972
1972
1973
1973
1973
1975
1977
1978
1979
1979
1980
1983
1983
1983
1983
1984
1990
1992
1992
1997
2001

DATA
09.06
02.08
29.08
25.06
28.07
29.08
04.10
18.08
26.12
10.05
09.10
22.12
04.03
20.05
09.07
24.09
07.08
21.07
29.05
01.07
01.02
01.10

COTA (m)
10.10
10.80
11.07
11.05
9.10
12.24
12.40
9.00
11.15
9.75
10.20
13.02
10.35
12.46
15.34
11.50
15.46
8.82
12.80
10.62
9.44
11,02

Quadro 1 – Picos de enchentes registrados em Blumenau/SC

De 1852 a 2001 foram registradas 68 enchentes no município de Blumenau. A
discussão e eventual adoção de medidas sempre ocorreram nos meses ou anos em que
sucederam as grandes enchentes. As enchentes que ocorreram pouco tempo depois destas
ditas “grandes enchentes” ajudaram a manter acesa, por mais tempo, a mobilização (CEOPS,
2009).

2.4.4

Caracterização das situações

De acordo com os níveis dos rios foram caracterizadas as situações: normal, atenção,
alerta e emergência, que são apresentadas no quadro 2.
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Cidade
Apiúna
Benedito Novo
Blumenau
Brusque
Botuverá
Gaspar
Ibirama
Ilhota
Indaial
Ituporanga
Rio Do Oeste
Rio Do Sul
Rio Dos Cedros
Taió
Timbó
Trombudo Central
Vidal Ramos

Normal
na < 4,0
na < 1,5
na < 4,0
na < 3,0
na < 3,0
na < 4,0
na < 2,0
na < 6,0
na < 3,0
na < 2,0
na < 4,0
na < 4,0
na < 2,0
na < 4,0
na < 3,0
na < 3,0
na < 3,0

Atenção
4,0 < na < 6,0
1,5 < na < 2,5
4,0 < na < 6,0
3,0 < na < 4,0
3,0 < na < 4,0
4,0 < na < 6,0
2,0 < na < 3,0
6,0 < na < 8,0
3,0 < na < 4,0
2,0 < na < 3,0
4,0 < na < 6,0
4,0 < na < 5,0
2,0 < na < 4,0
4,0 < na < 6,0
3,0 < na < 5,0
3,0 < na < 4,0
3,0 < na < 4,0

Alerta
6,0 < na < 8,5
2,5 < na < 3,5
6,0 < na < 8,5
4,0 < na < 5,0
4,0 < na < 6,0
6,0 < na < 8,5
3,0 < na < 4,5
8,0 < na <10,5
4,0 < na < 5,5
3,0 < na < 4,0
6,0 < na < 9,0
5,0 < na < 6,5
4,0 < na < 6,0
6,0 < na < 7,5
5,0 < na < 7,0
4,0 < na < 6,0
4,0 < na < 5,0

Emergência
na > 8,5
na > 3,5
na > 8,5
na > 5,0
na > 6,0
na > 8,5
na > 4,5
na > 10,5
na > 5,5
na > 4,0
na > 9,0
na > 6,5
na > 6,0
na > 7,5
na > 7,0
na > 6,0
na > 5,0

Fonte: Ceops (2009).

Quadro 2 – Caracterizações das Situações (na = nível da água (m))

Para efeito de aquisição dos dados são considerados dois períodos:
a) situação normal: nesta situação são realizadas 2 leituras diárias (7 e 17 horas) pelos
observadores. A aquisição dos dados em tempo real, sendo realizada uma
conferência entre a leitura obtida pelas estações e a leitura obtida na régua pelo
observador, uma vez por dia, junto à estação de Blumenau. Para as demais
estações são realizadas 2 leituras diárias de segunda à segunda-feira, também nos
horários das 7h às 17h. A aquisição é obtida através de contacto telefônico com os
observadores;
b) situação de atenção, alerta e emergência: nesta situação, a aquisição dos dados
hidrológicos é realizada de hora em hora pelo observador. Entende-se por período
especial, quando o nível observado do rio estiver acima do nível de atenção e em
elevação, e/ou quando houver precipitação em média de 60 milímetros, em 24
horas, na bacia. Com base nestes limites de níveis de água é realizada a previsão
do nível do rio. Atualmente esta previsão é feita somente para o município de
Blumenau.

2.4.5

Rede Telemétrica

Após a última enchente em novembro de 2008, a FURB junto com a SDS, iniciou a
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execução do projeto de melhoria na rede telemétrica da bacia do rio Itajaí-Açú. A rede é
composta por 16 estações telemétricas, que enviam dados de chuva e nível via celular e
satélite para o CEOPS e 16 observadores de campo que cuidam das estações pluviométricas e
hidrométricas, coletando dados de chuva e nível que são repassados para o CEOPS. Esta rede
inclui barragens de contenção que reduzem o risco de cheias na bacia. Na figura 3 é ilustrada
a bacia do rio Itajaí-açu e os principais rios.

Fonte: Ceops (2009).

Figura 3 – Bacia do rio Itajaí-açu e os principais rios

2.4.6

Coleta de dados em sistemas de alertas a inundações

São três as formas de coleta dos dados das estações, por celular, por satélite e por
observadores. A coleta dos dados das 16 estações é feita automaticamente 24 horas por dia
com transmissão via celular, de uma em uma hora durante a operação normal e podendo ser
alterada para intervalo de quinze minutos em situações de alerta. Já a coleta dos dados dos
observadores é feita via rádio, as 7 e 17 horas em situação normal, e intervalo de uma hora em
situação de emergência. A estação de monitoramento é composta basicamente de um sensor
de nível ultra-sônico, um pluviômetro, um painel solar, uma bateria e uma caixa de comandos
que contêm um aparelho celular para transmissão dos dados. O sensor de nível é instalado no
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fundo do rio e envia os dados para o Datalogger na caixa de controle, ilustrada na figura 4.

Fonte: Ceops (2009).

Figura 4 – Caixa de controle das estações

O sensor de nível efetua as leituras do nível de água em intervalos determinados. Estes
dados são enviados juntamente com a hora de aquisição, nível de carga da bateria e
pluviometria acumulada via telefonia celular, em formato de correio eletrônico. Os intervalos
de tempo citados correspondem ao tempo entre a obtenção das medições do sensor.
O campo de envio fornece seis dados, sendo o primeiro correspondente ao momento
de envio e os demais correspondentes às aquisições dos dados. O campo de envio segue a
forma observada na figura 5.

Fonte: Ceops (2009).

Figura 5 – Arquivo de dados das estações
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2.5

TRABALHOS CORRELATOS

Algumas ferramentas apresentadas a seguir possuem características em comum com o
sistema proposto neste trabalho. São apresentadas nesta seção, uma ferramenta de previsão do
tempo e alerta de enchentes e outra ferramenta de sistema de alerta.

2.5.1

AlertaRio

Conforme a entidade AlertaRio, o sistema de alerta de chuvas intensas e de
deslizamentos em encostas da cidade do Rio de Janeiro foi criado em 25 de setembro de 1996
com o objetivo de emitir boletins de alerta à população sempre que houver previsão de chuvas
intensas que possam gerar inundações de vias públicas ou acidentes geotécnicos em encostas.
O Sistema utiliza informações, em tempo real, de 32 estações pluviométricas
automáticas instaladas no Município do Rio de Janeiro, imagens de radares meteorológicos,
detector de raios, dados climáticos de duas estações meteorológicas, imagens de satélite e
informações disponíveis na web.
Os dados são analisados numa estação central computadorizada situada na sede da
Geo-Rio por geotécnicos e meteorologistas, em esquema de plantão 24 horas por dia. Os
dados das estações são enviados para a central a cada 15 minutos. Além disso, a prefeitura
também incentiva os moradores a terem em suas residências recipientes que funcionem como
pluviômetro para acompanhar o desenvolvimento da chuva (ALERTARIO, 2009).

2.5.2

Sistema de Alerta contra Enchentes da bacia do Rio Doce

O Sistema de Alerta da bacia do Rio Doce de Minas Gerais, consiste na coleta e
análise de dados de diversas entidades, elaboração de previsão hidrológica e transmissão de
informações para Defesa Civil, Corpo Bombeiros, Polícia Militar e Prefeituras de 16
municípios localizados às margens dos rios Piranga, Piracicaba e Doce (SIMGE, 2002).
O Sistema de Alerta implantado funciona nas dependências da Companhia de Pesquisa
de Recursos Minerais (CPRM) em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde são coletados dados
de chuvas e vazões das estações hidrometeorológicas e vazões defluentes das usinas
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hidrelétricas existentes na bacia do rio Doce, a operação do Sistema de Alerta é composta de 4
etapas:
a) coleta de dados;
b) armazenamento e atualização dos dados coletados;
c) análise;
d) elaboração da previsão hidrológica.
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3 DESENVOLVIMENTO

O sistema desenvolvido neste trabalho realiza a organização das informações coletadas
pelas estações telemétricas, foi desenvolvido um sistema de apoio à decisão. Este capítulo
aborda a realização e análise dos requisitos que definem as características do sistema
proposto, são descritas todas as análises e suas especificações, são apresentados o sistema
atual, o sistema proposto e toda a parte de especificação.

3.1

SISTEMA ATUAL

O sistema de alerta atual possibilita atender apenas as cidades de Blumenau e Rio do
Sul, devido a diversos obstáculos técnicos e características hidrológicas da bacia. Atualmente
muito poderia ser feito no sentido de aprimorar o sistema de alerta e levar o benefício da
previsão a um número maior de comunidades.
O processo atual demanda informações apenas para meios de comunicação como rádio
e TV, como são evidenciadas na figura 6, descrita através de entrevista com os especialistas
do CEOPS.

Figura 6 – Processo atual

Conforme entrevista com o engenheiro hidrólogo Ademar Cordeiro, do CEOPS, a
nova tecnologia que está sendo implantada é mais precisa na medição da chuva que a
tecnologia anterior, que opera com equipamentos quase obsoletos.
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3.2

SISTEMA PROPOSTO

O sistema proposto tem o intuito de disponibilizar de forma ágil e confiável as
informações geradas pela rede de monitoramento e auxiliar especialistas na tomada de
decisão, proporcionando um planejamento de acordo com a cidade junto à defesa civil. Desta
forma, o trabalho vem a ser parte integrante de um projeto de modernização do sistema de
alerta da bacia do Itajaí.
São inseridos no banco de dados os dados coletados manualmente pelos observadores
que são responsáveis pela coleta duas vezes ao dia nas estações, assim periodicamente poderá
ser feita a verificação dos dados para apurar possíveis problemas no sensor de nível e chuva
da estação.
Com a implantação da nova rede telemétrica, a qualidade e quantidade de dados para a
tomada de decisão obteve um aumento, e evidenciou a necessidade de deixar público estes
dados, com o intuito de acompanhamento contínuo dos níveis do rio Itajaí-Açu e chuvas na
região. Estas informações estão disponíveis em um sistema web, assim toda a população e
pesquisadores poderão obter as séries históricas dos dados.
Na figura 7 é apresentado o fluxo das informações para o novo sistema, conforme
entrevista com os especialistas do CEOPS.

Figura 7 – Processo proposto
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O fluxo das informações começa no rio Itajaí-Açu com os dados de nível do rio e
chuva sendo enviados para o sistema que insere no banco de dados e disponibiliza em uma
interface web. De posse destes dados o CEOPS faz as previsões, identificando picos de chuva,
que deverão ser monitorados para garantir que em caso de cheias sejam tomadas as decisões
corretas para que as pessoas sejam alertadas, este processo segue de acordo com o plano de
enchentes de Blumenau.

3.3

LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES

O Quadro 3 apresenta os requisitos funcionais previstos para o sistema e sua
rastreabilidade, ou seja, vinculação com os casos de uso associado.
RF01: O sistema deverá permitir ao administrador agendar tarefas no servidor. UC01
RF02: O sistema deverá permitir a importação dos dados.

UC02

RF03: O sistema deverá permitir a atualização dos dados.

UC03

RF04: O sistema deverá permitir o login.

UC04

RF05: O sistema deverá permitir a inserção de previsões metereológicas.

UC05

RF06: O sistema deverá permitir a visualização das últimas leituras no mapa.

UC06

RF07: O sistema deverá permitir a exploração do mapa.

UC07

RF08: O sistema deverá permitir a visualização dos dados na forma gráfica.

UC08

RF09: O sistema deverá permitir a visualização das últimas 24 horas na forma

UC09

de tabela.
RF10: Os usuários poderão efetuar o cadastro no sistema.

UC10

RF11: Os usuários poderão visualizar as séries históricas mediante cadastro.

UC11

Quadro 3 – Requisitos funcionais

O Quadro 4 apresenta os requisitos não funcionais previstos para o sistema.

RNF01: O sistema deverá utilizar a linguagem PHP 5 para programação da ferramenta.
RNF02: O sistema deverá utilizar o SGBD PostgreSql para armazenamento das
informações necessárias.
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RNF03: O sistema deverá utilizar o padrão MVC.
RNF04: O sistema deverá ser compatível com as últimas versões de navegadores
disponíveis no mercado, como o Internet Explorer 7 ou superior e Mozilla Firefox 2 ou
superior.
RNF05: O sistema deverá utilizar o Rsysnc para sincronizar.
RNF06: O sistema deverá utilizar o serviço Cron do UNIX.
RNF07: O sistema deverá ser desenvolvido como componente do CMS Joomla.
RNF08: O sistema deverá utilizar a API Google maps.
Quadro 4 – Requisitos não funcionais

3.4

ESPECIFICAÇÃO

O sistema proposto foi especificado através da ferramenta Enterprise Architect
(SPARX SYSTEMS, 2007), utilizando os conceitos de orientação a objetos e baseando-se nos
diagramas da UML, gerando como produtos os diagramas de casos de uso, de classes e de
seqüência apresentados nas seções seguintes. O diagrama de casos de uso é visto em seguida e
seu detalhamento é apresentado no Apêndice A.

3.4.1

Casos de uso

Os casos de uso têm como função representar as principais funcionalidades que se
pode observar em um sistema e dos elementos externos que interagem com o mesmo
(BEZERRA, 2002).
O sistema possui onze casos de uso descritos na figura 8, sendo que segundo uma
seqüência lógica, o primeiro caso de uso deve ser obrigatoriamente executado pelo servidor
web, enquanto a execução de cada um dos demais casos de uso é facultativa. Caso o usuário
resolva executar os casos de uso opcionais, o sistema deve iniciar com o caso de uso
“Visualizar últimas medições”.
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Figura 8 – Diagrama de caso de uso do sistema

3.4.2

Diagrama de classes

Segundo Bezerra (2002), o diagrama de classes é o diagrama mais rico na UML em
termos de notação. Neste diagrama, visualizam-se individualmente as classes, representadas
por um retângulo com três compartimentos. O primeiro contém o nome da classe e é
obrigatório, o segundo e o terceiro compartimentos são opcionais e podem ser utilizados para
listar respectivamente os atributos e as operações definidas para a classe.
Em modelos orientados a objetos, o diagrama de classes é a representação estática das
classes de um sistema. As classes, por sua vez, servem para representar o que será manipulado
pelo sistema. São nos diagramas de classes que estão representados os relacionamentos como
associações, composições, agregações e especializações entre as classes, com suas
multiplicidades, papéis e regras. Este trabalho, por seguir os padrões da UML, utiliza este tipo
de diagrama para representar suas estruturas de dados.
O diagrama exibido na Figura 9 mostra as classes envolvidas no sistema.
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Figura 9 – Diagrama de classes do sistema

A descrição resumida da responsabilidade de cada classe esta relacionada abaixo:
a) a classe LeDir possui o método listaArquivos que lista todos os arquivos que
foram sincronizados com o servidor do CEOPS. Estes arquivos estão em forma de
texto e são separados por estação, bem como o método carregaArquivos que
abre os arquivos no modo leitura;
b) a classe CargaDBEstacoes possui os métodos setFile e load que identificam
o código e nome da estação e inicia a leitura no primeiro registro do arquivo. Ainda
nesta classe são disponíveis os métodos saveToDB e loadAndSavetoDB que
examinam na base de dados se existe a estação. Se não tiver no banco de dados é
inserido a estação e o código, estes métodos garantem que quando for instada uma
nova, os dados serão inseridos, ilimitando a quantidade de estações;
c) a classe CargaBDMedicoes possui os métodos load e setFile que são
responsáveis por retornar os arquivos removendo o cabeçalho do arquivo texto,
assim como o método getLastDateTime que é responsável por retornar a data da
última leitura no banco de dados. Esta data será comparada com a última data do
arquivo texto. Ainda nesta classe estão disponíveis os métodos saveToDB e
loadAndSaveToDB que são responsáveis por inserir os dados das estações na base

de dados;
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d)

a

classe

Estacoes

possui

os

retornaChuvaAcumuladoHoras,

métodos

retornaChuvaAcumulado,
subtraiHoras,

retornaUmaEstacaoTabela e retornaTabela que são responsáveis por

retornar a chuva acumulada. A chuva acumulada é calculada para 2, 4, 6, 8, 12, 24 e
48 horas e é apresentada na forma tabular e gráfica, bem como o método
retornaUmaEstacao que retorna os dados de nível e chuva das últimas 24 horas.

Ainda nesta classe está disponível o método retornaUltimasLeituras que
retornar as últimas leituras das estacões;
e) a classe Estatistica possui retornaNivel que é responsável por retornar os
dados da estação, este mótodo recebe três parâmetros, código da estação, data inicial
e final da pesquisa, assim como o método retornaChuva que é responsável por
retornar o valor acumulado de um determinado período e de estações distintas.
Ainda nesta classe está disponível o método retornaEstacoes que busca todas as
estações cadastrados na base de dados e o método geraPlanilha que é
responsável por gerar arquivos no formato de planílha eletrônica a partir de um
intervalo de datas;
f) a classe RegraEstacoes possui o método estacaoStatus que é responsável por
aplicar a regra de enchentes do CEOPS de acordo com o nível do rio e cidade, assim
como o método zerarEstacoes que aplica o valor zero nas estações que estão
enviando dados negativos.

3.4.3

MER

O Modelo de Entidade de Relacionamento (MER), é aquele que apresenta os objetos,
suas características e relacionamento como representação fiel do ambiente a ser observado.
Este modelo não se preocupa com os aspectos relacionados à implementação como, por
exemplo, estruturas físicas e formas de acesso de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados
(SGBD) específico. Usufruindo deste modelo é possível criar uma descrição da realidade fácil
de entender e de se interpretar (BEZERRA, 2002).
Na figura 10 apresenta-se um modelo físico entidade-relacionamento da base de dados
utilizada na aplicação do sistema.
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Figura 10 – Modelo entidade relacionamento

3.4.4

Diagrama de seqüência

O diagrama de seqüência expõe o aspecto do modelo que enfatiza o comportamento
dos objetos em um sistema, aplicados para mostrar a realização dos casos de uso, a partir das
mensagens que são passadas entre eles (BEZERRA, 2002).
A seguir, são apresentados os diagramas de seqüência para os casos de uso que
possuem os fluxos mais complexos, a fim de simplificar e apresentar como ocorre a interação
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dos atores com os objetos. Na figura 11 é apresentado o diagrama de seqüência do servidor.

Figura 11 – Diagrama de seqüência do servidor web

Na figura 12 é apresentado o diagrama de seqüência do usuário.
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Figura 12 – Diagrama de seqüência do usuário

Na figura 13 é apresentado o diagrama de seqüência do usuário cadastrado.

Figura 13 – Diagrama de seqüência do usuário cadastrado
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3.5

IMPLEMENTAÇÃO

A seguir são descritas as técnicas e ferramentas utilizadas no desenvolvimento do
sistema e uma apresentação das funcionalidades do mesmo.

3.5.1

Técnicas e ferramentas utilizadas

A seguir são apresentadas as ferramentas utilizadas para o desenvolvimento do sistema
proposto, tais como PHP, JSON, Jquery, Rsync, Mootools, MVC, Postgres, Joomla, API do
Google gráficos e a API do Google Maps. São apresentadas também algumas
operacionalidades da implementação através de código fonte.

3.5.1.1 PHP

O Hypertext Preprocessor (PHP), é uma linguagem de criação de scripts do lado do
servidor, embora originalmente foi chamado de Personal Home Page Tools.

O PHP é

multiplataforma, podendo ser utilizado em Windows, Linux, Unix e Mac OS X, isto porque
existem vários servidores HTTP destinados a essas plataformas. Sua sintaxe é herdada do C,
Java e do Perl com algumas características específicas. Tem como principal característica a
facilidade de implementação acarretando em um desenvolvimento rápido aumentando a
produtividade do programador (PHP, 2009).
No Quadro 5 é mostrada uma função em PHP para retornar a chuva acumulada.
private function retornaChuvaAcumulado($estacao, $inicio, $fim)
{
// Soma na base de dados
$sql = "SELECT SUM(vlr_precipitacao::decimal(9,2))
as acumulado FROM dados.dados
WHERE cd_estacao = ".intval($estacao)." AND
dt_leitura > '".$inicio."' AND
dt_leitura <= '".$fim."'";
try
{
$resp = $this->conn->query($sql);
} catch(PDOException $e)
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{

print "Erro: Código:".$e->getCode().
"Mensagem".$e->getMessage();

}

$chuvaInterval = $resp->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
return $chuvaInterval[0]['acumulado'];
}

Quadro 5 – Método retornaChuvaAcumulada em PHP

3.5.1.2 JSON

O JavaScript Object Notation (JSON) é utilizado para troca de informações entre
sistemas, com vantagem a facilidade para ler e escrever códigos em JSON. De fácil
interpretação pelas linguagens de programação (JSON, 2009).
O sistema criado no decorrer deste trabalho utiliza o JSON quando são passados os
registros vindos da base de dados. No Quadro 6 é apresentado a notação em JSON das
estações cadastradas no sistema.
[
{
"cd_estacao":"7316","ds_estacao":"Pouso Redondo",
"cd_estacao":"7318","ds_estacao":"Vidal Ramos",
"cd_estacao":"7319","ds_estacao":"Indaial",
"cd_estacao":"7320","ds_estacao":"Timbo",
"cd_estacao":"7321","ds_estacao":"Alfredo
Wagner",
"cd_estacao":"7322","ds_estacao":"Ituporanga",
"cd_estacao":"7324","ds_estacao":"Brusque",
"cd_estacao":"7325","ds_estacao":"Apiuna",
"cd_estacao":"7328","ds_estacao":"Taio",
"cd_estacao":"7329","ds_estacao":"Rio do Sul",
"cd_estacao":"7331","ds_estacao":"Ibirama",
"cd_estacao":"7332","ds_estacao":"Blumenau",
"cd_estacao":"7334","ds_estacao":"Rio do Oeste"
}
]

Quadro 6 – Formato Json

3.5.1.3 Jquery

JQuery é um projeto de código fonte aberto com um time dedicado de desenvolvedores
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de JavaScript, possui muitas característica e compatibilidade de plataforma. Foi desenvolvido
para atender o lado do cliente e testado em diversos navegadores, permitindo interações,
animações e efeitos para interface web. É considerado a melhor biblioteca Asynchronous
JavaScript And XML (AJAX) por desenvolvedores JavaScript, apresentou nos últimos anos
um grande interesse em Rich Internet Applications (RIA) e tecnologia AJAX, mudou o modo
de desenvolver web, priorizando a alta segurança nos códigos, testado em todos os principais
navegadores. As extensões são um ponto forte, a exemplo do Jcharts que facilita a utilização
da Application Programming Interface (API) do Google para gerar gráficos dinâmicos e
jQuery User Interface (UI) que foi construído para melhorar interfaces de sites e aplicações,
ajuda a reduzir drasticamente a quantidade de código e o tempo necessário para o
desenvolvimento (SILVA, 2008).
No quadro 7 é apresentado o código da geração de abas de navegação com jquery e a
extenção UI.
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<title>Sistema de Alerta</title>
<link type="text/css" href="css/ui.all.css" rel="stylesheet" />
<script src="js/jquery-1.3.2.js" type="text/JavaScript"></script>
<script type="text/JavaScript" src="js/ui.core.js"></script>
<script type="text/JavaScript" src="js/ui.tabs.js"></script>
<script type="text/JavaScript">
jQuery(function(){
jQuery("#tabs").tabs();
});
</script>
</head>
<body>
<div id="tabs">
<ul>
<li>
<a href="#map">Mapa Interativo</a>
</li>
<li>
<a href="#tabela">Dados Tabela</a>
</li>
<li>
<a href="#regra">Regra de Enchente</a>
</li>
</ul>
<div id="map" class="mapa" style="width: 685px; height: 630px">
<p>
MAPA
</p>
</div>
</body>
</html>

Quadro 7 – Abas de navegação com Jquery UI
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3.5.1.4 RSYNC

Rsync é uma versátil ferramenta de cópia de arquivo. Ela pode copiar localmente para
outro hospedeiro, ou para um arquivo remoto. Elaoferece um grande número de opções que
controlar cada aspecto de seu comportamento e permitir a especificação muito flexível do
conjunto de arquivos a serem copiados. É famosa por seu delta algoritmo de transferência, o
que reduz a quantidade de dados enviados pela rede, enviando apenas as diferenças entre os
arquivos de origem e os arquivos existentes no destino. Rsync é amplamente utilizado para
backups e espelhamento, e como um comando de cópia melhorada para uso Rsync encontra
arquivos que precisam ser transferidos usando uma verificação rápida através de um
algoritmo que procura por arquivos que foram alterados no tamanho ou no tempo da última
modificação diário (RSYNC, 2009).

3.5.1.5 Mootools

MooTools é uma biblioteca JavaScript que incentiva reutilização de código e projetos
modulares, sua estrutura orientado a objetos ajuda a tirar o melhor deste modelo de uma
forma mais familiar aos desenvolvedores com familiaridade ao desenvolvimento orientado a
objetos. Visa simplificar, mas não se desviar dos princípios básicos do JavaScript. A extensão
windoo facilitou neste trabalho o desenvolvimento de janelas interativas, que possibilitaram a
movimentação e redimensionamento de janelas (MOOTOOLS, 2009).
No quadro 8 é apresentado o código para gerar a janela.
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function janela(){
var line1 = $('line1');
container1 = line1.getParent();
var panel = new Element('div', {
'styles': {
'padding-top': 10,
'text-align': 'right'
}
});
new Windoo({
width: 510,
height: 300,
left: 150,
top: 50,
title: 'Gráficos do Sistema de Alerta',
container: container1,
theme: Windoo.Themes.aero,
position: true
}).addPanel(panel).adopt(line1).show();
}

Quadro 8 – Código para geração da janela

Na figura 14 é apresentada a tela gerada.

Figura 14 – Tela gerada com MooTools

3.5.1.6 MVC

O desenvolvimento do Model-View-Controller (MVC) é um padrão de arquitetura de
software. Com o aumento da complexidade das aplicações desenvolvidas torna-se
fundamental a separação entre os dados (Model) e o layout (View). Desta forma, alterações
feitas no layout não afetam a manipulação de dados conforme figura 15, estes poderão ser
reorganizados sem alterar o layout. O MVC resolve este problema através da separação das
tarefas de acesso aos dados e lógica de negócios, lógica de apresentação e de interação com o
utilizador, introduzindo um componente entre os dois: o Controller. O MVC é usado em
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padrões de projeto de software, mas abrange mais da arquitetura de uma aplicação do que é
típico para um padrão de projeto (ALMEIDA, 2008).

Fonte: Almeida (2008).

Figura 15 – O padrão MVC

Este trabalho é baseado no padrão MVC, onde definiu-se uma arquitetura básica com
três camadas. A camada model implementa o modelo representando a estrutura de baixo nível
do projeto, podendo ser o modelo objeto-relacional que implementa a camada de dados. Um
caso de MVC de interface poderia guardar informações de estado dos controllers. No quadro
9 é apresentada o método para zerar estações com dados negativos que recebe um objeto
como referência, armazenada na camada model.
public function zerarEstacao( & $estacao)
{
// metodo para zerar dados de nível do rio
$nivel = $estacao['vlr_nivel'];
$codEstacao = $estacao['cd_estacao'];
if ($nivel < 0)
{
$estacao['vlr_nivel'] = 0;
}
}

Quadro 9 – Método zerarEstacao na camada model

A camada Controller implementa a camada responsável pelo gerenciamentos de
eventos no projeto, tais como cliques do usuário, chamando a camada Model para processar
os eventos. No quadro 10 é apresentado o código da camada controller da aplicação, esta
camada retorna os dados no formato JSON.
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<?
require_once ("models/Estacoes.php");
try
{
$conn = new PDO("pgsql")
} catch(PDOException $e)
{
print "ERRO ".$e->getMessage();
}
$estacoes = new Estacoes($conn);
switch($_REQUEST["tipo"])
{
case "ultimas":
$ultimas = $estacoes->retornaUltimasLeituras();
echo json_encode($ultimas);
break;
case "uma_estacao":
$umaEstacao = $estacoes->retornaUmaEstacao;
$umaEstacao.=($_REQUEST["tipo_dado"],$_REQUEST["cd_estacao"]);
echo json_encode($umaEstacao);
break;
case "tabela":
$tabela = $estacoes->retornaTabela();
echo json_encode($tabela);
break;
default:
$ultimas = $estacoes->retornaUltimasLeituras();
echo json_encode($ultimas);
}
?>

Quadro 10 – Código da camada controller

A camada view gera a interface com usuário, de modo que esta somente requisite o
processamento de eventos pelo controller. No quadro 11 é apresentado o código responsável
por invocar o controler e receber os dados no formato JSON para construir a tabela HTML.
jQuery(document).ready(function(){
jQuery.getJSON('../controllers/consultaJSON.php?tipo=tabela',
function(data){
jQuery.each(data, function(i, estacoes){
jQuery('#tabela tbody').append
('<tr class='+
estacoes.status+'> <td>'+
estacoes.ds_estacao+
'</td><td>' +
estacoes.dt_leitura+
'</td><td>' +
estacoes.vlr_nivel+
'</td><td>' +
estacoes.vlr_precipitacao +
'</td><td>' +
estacoes.vlr_precipitacao_2hr +
'</td><td>' +
estacoes.vlr_precipitacao_4hr +
'</td><td>' +
estacoes.vlr_precipitacao_6hr +
'</td><td>' +
estacoes.vlr_precipitacao_8hr +
'</td><td>' +
estacoes.vlr_precipitacao_12hr+
'</td><td>' +
estacoes.vlr_precipitacao_24hr+
'</td><td>' +
estacoes.vlr_precipitacao_48hr+ '</td><td>' +
estacoes.status +
'</td> </tr>');
});
jQuery("#myTable").tablesorter();
});
});

Quadro 11 – Camada view utilizando JSON
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3.5.1.7 PostgreSQL

O PostgreSQL é um Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados Relacionais
(SGBDR), e foi desenvolvido no departamento de ciência da computação da universidade da
Califórnia em Berkeley nos Estados Unidos, pioneiro em muitos conceitos objeto-relacionais
que estão se tornando disponíveis em alguns bancos de dados comerciais. Atualmente existem
diversos softwares gerenciadores de banco de dados disponíveis no mercado, que são
classificados quanto a sua distribuição que pode ser livre ou proprietária. O PostgreSQL
possui o código livre e suportado pelas mais diversas plataformas, entre elas o Windows, o
Linux, e o Unix.

Fornece suporte às linguagens SQL92/SQL99, além de outras

funcionalidades modernas (POSTGRES, 2009).

3.5.1.8 Joomla

O Joomla é um gerenciador de conteúdo livre e gratuito, ou CMS (Content
Management System), um CMS serve para ajudar você a criar um portal web de forma rápida
e eficiente ajudando a resolver um problema muito comum, que é o custo de criar e manter
um portal web razoavelmente complexo, repleto de recursos e conteúdo. Ele tem que ser
mantido por várias pessoas com pouco ou nenhum conhecimento técnico, sem que os autores
e editores de conteúdo ficam na dependência do pessoal técnico para conseguir publicar seu
material no dia a dia (JOOMLA, 2009).
Muitos recursos do Joomla estão disponíveis como componentes para download
comercial ou gratuito na internet. Caso o projeto precise de uma funcionalidade e não
encontre nenhum componente disponível na internet, pode-se programar, podendo tornar o
componente disponível para outros usuários comercialmente ou livre. Dentre os vários CMS
disponíveis na web, o Joomla está se tornando um dos mais populares, com uma comunidade
atuante e crescente. Este trabalho utiliza a estrutura do Joomla para gerenciar usuário, enviar
email, gerenciar artigos e inserir os módulos desenvolvidos (JOOMLA, 2009).
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3.5.1.9 Google gráfico

A API do Google Charts permite a criação de gráficos de forma dinâmica e on-line,
ela retorna uma imagem em formato PNG em resposta a um URL. É possível gerar diversos
tipos de imagens, incluindo gráficos de linha, de barras e de setores. Com atributos como
tamanho, cores e rótulos para cada tipo de imagem. Para incluir em uma página da web, devese colocar uma URL dentro de uma tag <img>. Quando a página for exibida em um
navegador, será gerada a imagem dentro da página. Não há um limite para o número de
chamadas à API do Google Charts que podem ser feitas por dia (GOOGLE, 2009b).
A seguir temos o quadro 12 com a função jquery que retorna o JSON para os gráficos.
function carregaGrafico(cdEstacao, cdTipo){
jQuery.getJSON("../controllers/consultaJSON.php?tipo=uma_estacao&tipo_dado=" +
cdTipo "&cd_estacao=" +
cdEstacao, function(grafico){
var dados = new Array();
for (var i = 0; i < grafico.length; i++) {
var div = jQuery(" <div>").appendTo("#line1");
if (cdTipo == "vlr_nivel") {
dados[i] = new Array(grafico[i].hora, grafico[i].vlr_nivel);
} else {
dados[i] = new Array(grafico[i].hora,
grafico[i].vlr_precipitacao);
}
}
exibeGrafico(dados, cdTipo);
janela();
});
}

Quadro 12 – Função para retornar dados para os gráficos

No quadro 13 é apresentada a função para exibir os gráficos.

50
function exibeGrafico(dados, cdTipo){
var line = new Element('div', {'id': 'line1'});
line.inject($("map").getParent());
if (cdTipo == "vlr_nivel") {
var opt = {
axis_range: 1,
title: tipoDado(cdTipo),
size: '480x235',
colors: ['0077CC'],
type: 'lc'
};
}
else {
var opt = {
axis_range: 1,
title: tipoDado(cdTipo),
size: '480x235',
colors: ['61a3fd'],
bar_width: 18,
type: 'bvs'
};
}
opt.axis_labels = new Array();
var str = '';
for (var i = 0; i < dados.length; i++) {
opt.axis_labels[i] = dados[i][0] + 'h ';
}
opt.data = new Array();
for (var i = 0; i < dados.length; i++) {
opt.data[i] = dados[i][1];
}
var api = new jGCharts.Api();
jQuery('<img>').attr('src', api.make(opt)).appendTo("#line1");
jQuery("#line1").css('display', 'block');
}

Quadro 13 – Função para exibir os gráficos

3.5.1.10

Google Maps

A API go Google maps é uma Interface de desenvolvimento para aplicações com o
serviço de geoprocessamento. A Google adquiriu terabytes de imagem de satélite e
disponibilizou uma poderosa tecnologia de mapas com todas estas informações para uso livre
na internet. Surgiu em junho de 2005, quando o Google introduziu oficialmente o Google
Maps API. Ao difundir essa API, o Google permitiu programadores a oportunidade de
construir uma infinidade de aplicações em cima do Google Maps (GOOGLE, 2009a).
O Google Mapas API utiliza tecnologias e padrões da Web 2.0, possibilitando criar
uma aplicação com mapas interativos. Esta API permite usar JavaScript para incorporar o
Google Maps em sua página da web, fornecendo diversos utilitários para manipular mapas e
adicionar conteúdo ao mapa através de diversos serviços. Porém, a Google reserva o direito
de colocar propaganda no mapa a qualquer momento nas aplicações desenvolvidas com a API
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Google Maps precisam de código chave gerado pela Google, a chave é gerada dinâmicamente
pelo site da API do Google maps, que é gerado para a cada URL (GOOGLE, 2009a).
No apêndice B é apresentado um exemplo de código para fazer a requisição AJAX dos
dados das estações para a geração do mapa. Na figura 16 é apresentado o mapa gerado.

Figura 16 – Mapa gerado para a bacia do Itajaí

3.6

OPERACIONALIDADE DA IMPLEMENTAÇÃO

A operacionalidade do sistema é apresentada em função dos casos de uso, fazendo o
uso de imagens para facilitar o entendimento de cada uma das funcionalidades
disponibilizadas. Nessa seção é apresentado um estudo de caso com as funcionalidades
básicas do sistema no qual se baseia é o sistema de alerta de enchentes da bacia do Itajaí. Esse
sistema gerencia todo o conteúdo de informações geradas pelas estações telemétricas. Neste
estudo de caso o usuário acompanha as medições do rio em diversas cidades, o usuário pode
verificar as leituras das estações.

52
3.6.1

Coleta dos dados

No caso de uso Agendar tarefa no servidor, o administrador agenda uma tarefa
no servidor para carregar os dados vindos das estações telemétricas, esta tarefa é agendada
utilizando o Cron. O Cron é um recurso presente em sistemas operacionais Linux que permite
a execução automática de tarefas em datas e horários pré-determinados (HUNTER, 2001).
O script carrega.php é executado a cada 15 minutos, conforme quadro 14.
# /etc/crontab: system-wide crontab
# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
# command to install the new version when you edit this file
# and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
# that none of the other crontabs do.
SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
# m h dom mon dow user command
17 * * * * root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )
47 6 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly )
52 6 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly )
/10 *
*
*
*
root cd /home/sibi/www/alerta/Alerta/controllers/ && su -c "/usr/bin/php
carrega_estacoes.php" loggernet

Quadro 14 – Tarefa agendada com o Cron

Para atender aos casos de uso importar dados e atualizar dados ilustrados na
figura 8, é agendado para execução o script carrega_estacoes.php, descrito no quadro
15.
<?
require_once('models/CargaDBMedicoes.php');
require_once('models/CargaDBEstacoes.php');
try {
$conn = new PDO("pgsql");
} catch (PDOException $e) {
print "ERRO: " . $e->getMessage();
}
$cargaMedicoes = new CargaDBMedicoes($conn);
$cargaEstacoes = new CargaDBEstacoes($conn);
$listaDir = new LeDir("../dadosTeste/estacoes", $cargaMedicoes, $cargaEstacoes);
if(defined('DEBUG')) {
print('carregando...($listaDir->carregaArquivos())' . "\n");
}
$listaDir->carregaArquivos();
?>

Quadro 15 – Código fonte do script carrega_estacoes.php

No quadro 16 é apresendo o método load da classe CargaDBEstacoes que é
responsável por percorrer os arquivos de cada estação ignorando o cabeçalho do arquivo, o
formato do arquivo é apresentado no Figura 5. A função fgetcsv é nativa do PHP, esta
função lê uma linha do ponteiro de arquivos e a interpreta por campos Comma Separated
Values (CSV).
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public function load() {
$dados = fgetcsv ($this->fileHandler, ",");
if(defined('DEBUG')) {
print("leitura da estaÃ§Ã£o: ");
print_r($dados);
}
$this->idEstacao = $dados[3];
$this->nomeEstacao = $dados[1];
if(defined('DEBUG')) {
print("nomeEstacao: ");
print_r($this->nomeEstacao);
}
// Ignora as 4 primeiras linhas do arquivo
for ($i = 0; $i < 3; $i++) {
$lixo = fgetcsv($this->fileHandler);
}
}

Quadro 16 – Código fonte do método load

O método

carregaArquivos da classe LeDir apresentado no quadro 17 é

responsável por carregar os dados das estações, este método possui a instância da classe
CargaDBEstacoes.
public function carregaArquivos(){
$files = $this->listaArquivos();
foreach ($files as $umArquivo) {
$fileHandler = fopen($this->diretorio.'/'.$umArquivo, 'r');
$this->listaEstacoes->setFile($fileHandler);
$this->listaEstacoes->loadAndSaveToDB();
$idEstacao = $this->listaEstacoes->getIdEstacao();
$this->listaMedicoes->setFile($fileHandler, $idEstacao);
$this->listaMedicoes->loadAndSaveToDB();
}
}

Quadro 17 – Código fonte do método carregaArquivos

O método loadAndSaveToDB é resposável por invocar o método SaveToDB da
classe CargaDBEstacoes , este método verifica se a estação já consta na base de dados, se
não estiver, é inserida na base. Com este método o sistema garante que a inserção de novas
estações é necessário apenas inserir os arquivos vindos das estações no mesmo diretório em
que estão todas as estações. No quadro 18 é apresentado o código do método SaveToDB.
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public function saveToDB() {
$sql = "SELECT COUNT(*) FROM dados.estacoes";
$sql.= "WHERE cd_estacao = ".$this->idEstacao;
try {
$res

= $this->conn->query($sql);

} catch ( PDOException $e) {
print "Erro: Código:" . $e->getCode() . "Mensagem" . $e->getMessage();
}
if (intval($res->fetchColumn(0)) == 0) {
try {
$res = $this->conn->prepare("INSERT INTO dados.estacoes cd_estacao,";
$res. = ds_estacao) VALUES (?, ?)");
$valores = array($this->idEstacao, $this->nomeEstacao);
$res->execute($valores);
} catch ( PDOException $e) {
print "Erro: Código:" . $e->getCode() . "Mensagem" . $e->getMessage();
}
}
}

Quadro 18 – Código fonte do método SaveToDB

Os códigos da classe CargaDBEstacoes é apresentado no apêndice B, a classe
CargaDBMedicoes possui o método getLastDateTime que é responsável por retornar a

data da última leitura no banco de dados, o método load que é responsável por ler o arquivo
de dados e retirar as linhas de cabeçalho.

3.6.2

Visualização das informações

Os passos seguintes do estudo de caso são referentes aos atores usuário e usuário
cadastrado, os usuários que terão acessos a funcionalidades restritas deverão efetuar o
cadastro no sistema. Para cadastrar-se no sistema o usuário deve inserindo os dados pessoais e
clicar no botão “Cadastro”. Na figura 17 é apresentado o formulário de cadastro de usuários.

Figura 17 – Formulário de cadastro de usuários
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Para atender o caso de uso do visualizar séries históricas ilustrados na figura 8
o primeiro passo é o cadastro. Para atender aos casos de usos do ator especialista os
especialistas deverão seguir o mesmo processo de cadastro, na seqüência o administrador
insere as pessoas que irão inserir previsões e gerenciar os textos no grupo de gerentes, assim o
especialista poderá inserir as previsões, atendendo o caso de uso Efetuar login e Inserir
Previsões,

este processo utiliza o gerenciador de conteúdo com a interface de administração

de usuários, conforme mostra a figura 18.

Figura 18 – Gerenciador de usuários do CMS

No caso de uso visualizar últimas leituras os usuários que acessam o sistema
visualizam a primeira tela do sistema com o mapa da bacia do Itajaí com as bandeiras
distinguidas por cor, conforme a regra do CEOPS, ao clicar em uma bandeira o usuário
poderá visualizar as informações da última leitura da estação selecionada, conforme figura 19.

Figura 19 – Visualizar últimas leituras

Na figura 20 é apresentada a aba regras de enchentes para melhorar o entendimento do
usuário as regras de enchentes definidas para algumas cidades da bacia do Itajaí são
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distinguidas e são visualizadas na aba Regras de Enchentes, de acordo com o nível do rio é
estabelecida a situação da cidade, podendo ser normal, atenção, alerta e emergência. As
estações que estão instaladas em cidades que ainda não tem situação definida ficam com uma
bandeira cinza conforme foi visualizado na figura 19, e com a informação sem regra.

Figura 20 – Aba regra de enchente

A figura 21 ilustra o caso de uso explorar

mapa

que é opcional, neste caso de uso o

usuário acessa o mapa da página inicial gerado pela API do Google que permite aplicar níveis
de zoom para visualizar o ponto onde está instada a estação telemétrica.

Figura 21 – Explorar mapa
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O caso de uso visualizar gráficos também é opcional no mapa inicial, nesta
operação o usuário pode visualizar os gráficos das últimas vinte e quatro horas. Os gráficos
gerados pela API charts do Google são apresentados em janelas separadas e com
possibilidade de comparação entre cidades simultaneamente. A visualização dos gráficos é
apresentada na figura 22.

Figura 22 – Visualizar gráficos

No caso de uso visualizar séries históricas o acesso é permitido apenas
para usuários cadastrados, no primeiro passo o usuário seleciona a estação, data inicial e data
final, estas datas para visualização na mesma página pode ser no máximo em um período de
um mês. A figura 23 ilustra a busca das informações.

Figura 23 – Séries históricas

No segundo passo o usuário seleciona a estação, data inicial e data final para visualizar
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a chuva acumulada. O quadro 19 apresenta o código do método RetornaChuvaAcumulada.
public function retornaChuva($estacao, $inicio, $fim)
{
$sql = "SELECT ds_estacao, sum(vlr_precipitacao::decimal(7,2))as soma
FROM dados.dados join dados.estacoes using(cd_estacao)
WHERE(dt_leitura BETWEEN to_timestamp('".$inicio."','DD-MM-YYYY')
AND
to_timestamp('".$fim."','DD-MM-YYYY'))AND
cd_estacao=".$estacao." GROUP BY ds_estacao";
try
{
$resp = $this->conn->query($sql);
} catch(PDOException $e)
{
print "Erro:".$e->getCode()."Mnsg".$e->getMessage();
}
$nivel = $resp->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
return $nivel;
}

Quadro 19 – Código fonte do método RetornaChuvaAcumulada

Na figura 24 é ilustrada a chuva acumulada retornada.

Figura 24 – Chuva acumulada

No terceiro passo o usuário seleciona a estação, data inicial e data final para gerar um
arquivo no formato de planilha dos dados selecionados, os códigos do método para gerar a
planilha eletrônica é apresentado no apêndice B. A figura 25 ilustra o formulário para a
geração da planilha.

Figura 25 – Gerar planilha
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3.7

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Partindo como princípio a necessidade de uma ferramenta visando o planejamento e
controle dos dados vindos das estações telemétricas, e principalmente a real necessidade de
uma ferramenta que pudesse atender a população da bacia do Itajaí, os resultados foram muito
satisfatórios. O desenvolvimento deste trabalho foi um processo de testes que foi testando
primeiramente no servidor local e posteriormente executado no servidor, necessitando de
ajustes para que a ferramenta fosse eficaz. O sistema apresentou bons resultados, nos testes
ficou evidente a quantidade de acessos ao sistema.
O sistema foi testado em uma situação real de enchente no final do mês de setembro de
2009, onde as cidades de Rio do Sul, Blumenau e Brusque tiveram alguns alagamentos. O
sistema registrou um pico de acesso na cheia de setembro de 2009 do rio Itajaí-açu em
Blumenau com 961 usuários simultâneos no sistema, nas horas seguintes o sistema registrou
até 3.000 acessos simultâneos, acarretando perda de performance devido a configuração de
hardware. Em vinte e quatro horas, o rio subiu 4 metros, sendo posteriormente a 8 metros
conforma figura 26.

Figura 26 – Operação em situação real de enchente

A realização dos testes relacionados ao sistema deu-se em paralelo ao desenvolvimento
da aplicação. Todos os testes foram efetuados usando o emulador disponibilizado pela
ambiente de desenvolvimento local. A cada funcionalidade, o sistema foi testado localmente e
na seqüência os testes no servidor. Os acessos dos dias 27, 28, 29 e 30 do mês de setembro de
2009 são apresentados na figura 27.
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Figura 27 – Gráfico de acessos

Em relação aos trabalhos correlatos, pode-se dizer que a ferramenta desenvolvida neste
trabalho possui funcionalidades semelhantes, com a exibição dos níveis dos rios. O projeto da
Bacia do Rio Doce é o projeto que mais se aproxima do trabalho apresentado. No entanto,
este difere em relação ao presente trabalho no que tange os processos utilizados como
referência, pois a este trabalho contempla a população com uma regra definida. Além disso,
embora ambos possuam desenvolvimento voltado para web, o presente trabalho utiliza PHP
como linguagem enquanto que o Projeto da Bacia do Rio Doce foi desenvolvido com JSP.
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4 CONCLUSÕES

O presente trabalho teve com objetivo geral desenvolver um sistema de apoio à decisão
para o CEOPS. A principal contribuição deste trabalho concentra-se na proposta de monitorar
as informações do sistema de alerta. As mensagens de alertas são apresentadas em uma página
da internet, possibilitando que o alerta chegue de forma direta as pessoas interessadas, sem ter
que passar pelo CEOPS, acarretando em um diminuição de chamadas telefônicas. As
emissoras de rádio e televisão e outro meio de comunicação são beneficiados diretamente.
Desta forma, o sistema de apoio à decisão apresentado neste trabalho para auxiliar a
previsão no CEOPS, a modelagem ficou mais precisa com as informações, capaz de fazer a
previsão para Blumenau com até 12 horas de antecedência. A análise do sistema proposto
mostrou-se interessante por levar em consideração que em situações de enchente, as pessoas
possam ser diretamente avisadas utilizando-se das funcionalidades do sistema. Assim, as
pessoas residentes em áreas inundáveis conseguirão tomar atitudes que melhor lhe convir para
socorrer seus bens, inclusive a própria vida.
Durante a execução deste trabalho alguns requisitos foram alterados, como o cadastro
de dados dos observadores. Este requisito será desenvolvido pelo CEOPS, em um projeto que
inclui redes neurais. Os dados das estações devem ser inseridos no servidor do CEOPS, porém
a empresa que está instalando os equipamentos não disponibilizou os arquivos de algumas
estações no formato padrão, disponibilizando um FTP para acessar os dados e com formato
diferente, inviabilizando algumas estações. Segundo o metereologista Dirceu Severo, a
empresa irá disponibilizar os dados no mesmo formato até o final do contrato, contrato este
que encerra em março de 2010.
Quanto ao trabalho desenvolvido pode-se concluir que no começo não foram fáceis
definir os requisitos, levando em consideração a quantidade de sugestões recebidas. Mas no
decorrer do desenvolvimento do trabalho e principalmente na fase de testes, a população pode
visualizar a grande importância do sistema. Dessa forma, as medições são realizadas mais
rapidamente podendo ser consultadas a qualquer momento e de qualquer lugar com acesso à
Internet pelos usuários.
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4.1

EXTENSÕES

Entre todas as extensões possíveis para este trabalho, destacam-se:
a) desenvolver rotinas para a consistência dos dados, identificando a discrepâncias
das informações reais e do sensor, o sensor por ser um equipamento eletrônico está
sujeito a falhas;
b)

desenvolver rotinas para enviar email e mensagens para celular para as pessoas
que comprovadamente estão nas áreas de cheia com a cota de 9 metros;

c) desenvolver um webservice para trocar informações com outros sistema do
governo;
d) desenvolver um módulo de rota em situação de cheias, as rotas deverão ser
desenvolvidas com a API do Google Maps, baseado nas cotas de cheias já
estabelecidas pela FURB;
e) desenvolver um sistema para previsão de cheias utilizando a rede neural, um
eficiente campo da inteligência artificial, tendo em vista a quantidade de enchentes
para popular a rede que poderá prever com base em outros comportamentos de
chuvas;
f) efetuar testes de segurança e demanda de banda de acesso.
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APÊNDICE A – Descrição dos casos de uso

O primeiro caso de uso (Quadro 20), descreve como o administrador agenda tarefas no
servidor.
Nome do Caso de Uso

UC01 - Agendar tarefa no servidor

Descrição

O administrador agenda tarefas para executar de hora em hora para o

Ator

servidor web executar e atender os casos de usos UC02 e UC04.
Administrador

Pré-condição

Acesso total ao servidor.

Fluxo principal

a) Administrador acessa o servidor.
b) Administrador adita a tabela de agendamento.
c) Administrador salva tarefa.

Fluxo alternativo

d) Servidor executa as tarefas.
a) Ao executar a tarefa o sistema não abre conexão.

b) A tarefa não é executada.
Quadro 20 – Descrição do caso de uso Agendar tarefa no servidor

O segundo caso de uso (Quadro 21), descreve como o servidor verifica a chave de
segurança.
Nome do Caso de Uso

UC02 – Importar dados

Descrição

Este caso de uso descreve o processo de importação dos dados das

Ator

estações telemétricas.
Servidor Web, administrador

Pré-condição

Tarefa agendada no servidor e chave de segurança

Fluxo principal

a)o servidor executa a tarefa agendada.
b) servidor verifica a chave de segurança.
c) servidor importa os arquivos no formato de texto contendo as
últimas leituras.

Fluxo alternativo

d) servidor fecha a conexão.
a)Não tendo a tarefa agendada o servidor não importa os dados,
chave de segurança deve coincidir para a conexão.
Quadro 21 – Descrição do caso de uso importar dados

O terceiro caso de uso (Quadro 22), apresenta o processo de atualização dos dados
vindo das estações.
Nome do Caso de Uso UC03 – Atualizar dados
Descrição

Este caso de uso descreve o processo de importação dos dados em
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formato texto para o banco de dados.
Ator

Servidor Web

Pré-condição

UC01, UC02

Fluxo principal

a) o servidor executa a tarefa agendada.
b) o servidor conecta no banco de dados.
c) o servidor importa os arquivos no formato de texto contendo as
últimas leituras.

d) o servidor fecha a conexão com o banco de dados.
Fluxo alternativo

Não tendo a tarefa agendada o servidor não importa os dado
Quadro 22 – Descrição do caso de uso atualizar dados

O quarto caso de uso (Quadro 23), apresenta o processo de login no sistema.
Nome do Caso de UC04 – Efetuar login
Uso
Descrição

Este caso de uso descreve o processo de login no sistema.

Ator

Especialista

Pré-condição

Especialista cadastrado no sistema

Fluxo principal

a)o especialista acessa a sistema.
b)especialista preenche o campo nome e senha e submete os dados.
c)o sistema confere a identificação do usuário. Se o usuário estiver habilitado
o sistema permite o acesso às demais páginas do sistema, senão, o sistema
apresenta uma mensagem de técnico não cadastrado.

Fluxo alternativo

d) sistema apresenta na página da de inserção de previsões.
Não tendo cadastro o especialista não pode acessar o sistema.
Quadro 23 – Descrição do caso de uso importar dados

O quinto caso de uso (Quadro 24), apresenta o processo de inserção de previsões.
Nome do Caso de Uso UC05 – Cadastrar dados dos observadores
Descrição

Este caso de uso descreve o processo de cadastro de previsões dos níveis
do rio Itajaí-Açú geradas por modelos matemáticos do CEOPS, as

Ator

previsões são para 8 e 12 horas.
Especialista

Pré-condição

Especialista logado no sistema

Fluxo principal

a) O especialista acessa a sistema.
b) O especialista insere as previsão.
c) O especialista salva a informação.

Fluxo alternativo

d) O sistema apresenta na página da web os dados.
Não tendo situação de cheias o sistema não apresenta previsões.
Quadro 24 – Descrição do caso de uso inserir previsões

O sexto caso de uso (Quadro 25), apresenta o processo de visualização das medições
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de nível e chuva.
Nome do Caso de Uso UC06 – Visualizar últimas medições
Descrição

Este caso de uso descreve o processo de visualização dos dados da última

Ator

leitura efetuada pelas estações telemétricas.
Usuário

Pré-condição

UC03

Fluxo principal

a) O usuário acessa a interface web.
b) O usuário clica na estação desejada.
c) O sistema apresenta os dados de nível e chuva da estação selecionada.
O navegador do usuário não é adequado para visualizar mapas do

Fluxo alternativo

google.
Quadro 25 – Descrição do caso de uso visualizar últimas medições

O sétimo caso de uso (Quadro 26), descreve como o usuário pode explorar os recursos
visuais da aplicação. Além do cenário principal o caso de uso possui dois cenários alternativos
que permitem centralizar o mapa em estações distintas, definir o modo de visualização ou o
nível de zoom, bem como reposicionar o mapa. O caso de uso não possui cenários de exceção.
Nome do Caso de UC07 – Explorar mapa da bacia do Itajaí
Uso
Descrição

Este caso de uso possibilita ao usuário uma forma de centralizar o mapa em
posicionamento
global, definir o modo de visualização ou o nível de zoom, bem como

Ator

verificar o local exato das estações telemétricas instaladas na bacia do Itajaí.
Usuário

Pré-condição

Não possui.

Fluxo principal

a) O usuário visualiza o mapa em posicionamento centralizado na bacia do
Itajaí com zoom em nível mínimo para visualizar toda a bacia, sob o ponto de
vista do modo de desenho, padrão da aplicação. São exibidos os marcadores
de acordo com a localização da estação.

Fluxo

alternativo

01

b) O usuário realiza a movimentação pelo mapa.
Alterar modo de visualização:
No passo 2 do cenário principal, caso o usuário desejar alterar o modo

v

visualização do mapa, este deve optar entre os dois modos visualização

stentes para o item de menu Visualização do menu principal...
a) A aplicação aplica o modo de visualização escolhido pelo usuário.
b) Voltar ao passo 2 do cenário principal.
Quadro 26 – Descrição do caso de uso Explorar mapa da bacia do Itajaí
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O oitavo caso de uso (Quadro 27), descreve como o usuário pode explorar os gráficos
visuais da aplicação. Além do cenário principal o caso de uso possui um cenários alternativos
que permitem comparar gráficos de estações instaladas em cidades diferentes, definir
reposicionamento dos gráficos de chuva e nível do rio, este caso de uso não possui cenários de
exceção.
Nome do Caso UC08 – Visualizar gráficos
de Uso
Descrição

Este caso de uso possibilita a forma de com o usuário pode visualizar o gráficos

Ator

gerados pelo sistema, bem como comparar situações de diferentes estações.
Usuário

Pré-condição

A aplicação deve estar executando o caso de uso UC07.

Fluxo principal a) O usuário visualiza as estações e clica na estação desejada.
b) O sistema apresenta uma janela contendo o nível do rio da última leitura.
c) O usuário clicar em visualizar gráficos para abrir tela com o gráfico.
Fluxo

Comparar gráficos:

alternativo

o gráfico pode ser arrastado e selecionada outra estação para visualizar outro

gráfico para

comparar situações.
Quadro 27 – Descrição do caso de uso importar dados

O nono caso de uso (Quadro 28), descreve como o usuário visualiza os dados da última
leitura feita pelas estações, que são apresentados na forma tabular, a regra de enchentes do
CEOPS é aplicada de acordo com nível do rio. O cenário principal o caso de uso possui um
cenários alternativos que permitem ordenar os dados, este caso de uso não possui cenários de
exceção.
Nome do Caso de Uso UC09 – Visualizar dados das última 24 horas
Descrição

Este caso de uso descreve o processo de visualização dos dados das estações
telemétricas em forma tabular, os dados podem ser ordenados por qualquer

Ator

coluna.
Usuário

Pré-condição

A aplicação deve estar executando os casos de usos UC02 e UC03.

Fluxo principal

a)

o usuário seleciona a interface com tabela onde são exibidos os dados
da última leitura.

b) o sistema apresenta os dados em forma de tabela.
Fluxo alternativo

c) o usuário visualiza os dados da últimas leituras.
O usuário seleciona a coluna que deseja ordenar.

Quadro 28 – Descrição do caso de uso visualizar dados das última 24 horas

O décimo caso de uso (Quadro 29), descreve como o usuário faz o cadastro no sistema.
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o cenário principal o caso de uso possui um cenários alternativo que permite cancelar o
cadastro, este caso de uso não possui cenários de exceção.
Nome do Caso de UC10 – Efetuar cadastro
Uso
Descrição

Este caso de uso descreve o processo de cadastrado de usuários no sistema.

Ator

Usuário e Especialista

Pré-condição

Não tem

Fluxo principal

O usuário acessa o formulário de cadastro.
O usuário preenche o campo nome completo login e senha e submete os
dados.

O sistema cadastra os dados do usuário.
Fluxo alternativo
Os dad Os do usuário já estão no sistema, então o cadastro é reprovado.
Quadro 29 – Descrição do caso de uso Efetuar cadastro

O décimo primeiro caso de uso (Quadro 30), descreve como o usuário visualiza os
dados da leitura feita pelas estações, que são apresentados na forma tabular, a regra de
enchentes do CEOPS é aplicada de acordo com nível do rio. Além do cenário principal o caso
de uso possui dois cenários alternativos que permitem somar a chuva acumulada e exportar
dados para o formato de planilha eletrônica, este caso de uso não possui cenários de exceção.
Nome do Caso de UC11 – Visualizar séries históricas
Uso
Descrição

Este caso de uso descreve o processo busca e visualização de séries históricas.

Ator

Os dados podem ser exportados para o formato de planilha
Servidor Web, administrador

Pré-condição

A aplicação deve estar executando os casos de usos UC04.

Fluxo principal

a)

O usuário seleciona a interface para buscar os dados;

b) o usuário seleciona a estação e o intervalo entre datas para visualizar os
dados;
c) o sistema imprime na forma tabular os dados.
Fluxo alternativo 1

d) o usuário visualiza os dados da estação.
Chuva acumulada:
a)
b)

O usuário seleciona a interface para soma os dados;
o usuário seleciona a estação e o intervalo entre datas para visualizar
os dados;

Quadro 30 – Descrição do caso de uso visualizar séries históricas
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APÊNDICE B – Códigos fonte
No quadro 31 é apresentado os códigos fonte da função que faz a requisição AJAX
para retornar os dados das estações.
function loadData(){
if (window.XMLHttpRequest) {
xhr = new XMLHttpRequest();
}
else
if (window.ActiveXObject) {
xhr = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
}
xhr.onreadystatechange = showData;
xhr.open('GET', '../controllers/consultaJSON.php?tipo=ultimas', true);
xhr.send(null);
}
function showData(){
if (xhr.readyState == 4) {
dados = eval('(' + xhr.responseText + ')');
if (GBrowserIsCompatible()) {
map = new GMap2(document.getElementById("map"));
map.setCenter(new GLatLng(-27.124017, -49.450344), 9);
map.addControl(new GLargeMapControl());
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map.addControl(new GMapTypeControl());
map.setMapType(G_PHYSICAL_MAP
kml_bacia = new GGeoXml('http://sibi.furb.br/kml/Bacia.kml');
map.addOverlay(kml_bacia);
gpObj = new GPoint(-50.335489, -27.69407);
iconObj = new GIcon();
iconObj.image = "img/regra.jpg";
iconObj.iconSize = new GSize(250, 45);
iconObj.iconAnchor = new GPoint(0, 0);
legenda = new GMarker(gpObj, iconObj);
map.addOverlay(legenda);
}
var estacao = Array(dados.length);
for (i = 0; i < dados.length; i++) {
estacao[i] = new GPoint(dados[i].nr_longitude, dados[i].nr_latitude);
var icone = new GIcon(G_DEFAULT_ICON);
icone.iconSize = new GSize(35, 34);
icone.iconAnchor = new GPoint(15, 35);
switch (dados[i].status) {
case 'normal':
icone.image = "img/verde.png";
break;
case 'atencao':
icone.image = "img/amarela.png";
break;
case 'alerta':
icone.image = "img/laranja.png";
break;
case 'emergencia':
icone.image = "img/vermelha_esc.png";
break;
default:
icone.image = "img/cinza.png";
}
var leitura = "Cidade: " + dados[i].ds_estacao + " <br>" +
"Data: " +
dados[i].dt_leitura +
"<br> " +
"Nível: " +
dados[i].vlr_nivel +
"<br>" +
"Chuva: " +
dados[i].vlr_precipitacao +
' <br> <input id="grafico" value="Grafico Chuva 24 Hrs" type="button"
onclick="carregaGrafico(' +
dados[i].cd_estacao +
',\'vlr_precipitacao\')">' +
'<br><input id="grafico" value="Grafico Nível 24 Hrs" type="button"
onclick="carregaGrafico(' +
dados[i].cd_estacao +
',\'vlr_nivel\')">';
addMarker(dados[i].nr_latitude, dados[i].nr_longitude, leitura, icone);
}
}
}
function addMarker(latitude, longitude, description, icone){
var marker = new GMarker(new GLatLng(latitude, longitude), icone);
GEvent.addListener(marker, 'click', function(){
marker.openInfoWindowHtml(description);
});
map.addOverlay(marker);
}

Quadro 31 - Código para gerar o mapa da bacia do Itajaí com os marcadores

No quadro 32 é apresentado os códigos fontes da classe CargaDBEstacoes.
<?
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class CargaDBEstacoes {
private $conn;
private $fileHandler;
private $idEstacao;
private $nomeEstacao;
public function __construct(&$conn)
{
$this->conn = $conn;
}
public function setFile(&$fileHandler)
{
$this->fileHandler = $fileHandler;
}
public function load() {
$dados = fgetcsv ($this->fileHandler, ",");
$this->idEstacao = $dados[3];
$this->nomeEstacao = $dados[1];
for ($i = 0; $i < 3; $i++) {
$lixo = fgetcsv($this->fileHandler);
}
}
public function saveToDB()
{
$sql = "SELECT COUNT(*) FROM dados.estacoes
WHERE cd_estacao = ".$this->idEstacao;
try {
$res = $this->conn->query($sql);
} catch ( PDOException $e) {
print "Erro: Código:".$e->getCode()."Mensagem".$e->getMessage();
}
if (intval($res->fetchColumn(0)) == 0) {
try {
$res = $this->conn->prepare("INSERT INTO dados.estacoes
(cd_estacao, ds_estacao) VALUES (?, ?)");
$valores = array($this->idEstacao, $this->nomeEstacao);
$res->execute($valores);
} catch ( PDOException $e) {
print "Erro::" $e->getCode()."Msg".$e->getMessage();
}
}
}
public function getIdEstacao()
{
return $this->idEstacao;
}
public function loadAndSaveToDB()
{
$this->load();
$this->saveToDB();
}
}
?>

Quadro 32 – Código fonte da classe CargaDBEstacoes

No quadro 33 é apresentado o método para gerar a planilha.
public function geraPlanilha($estacao, $inicio, $fim)
{
$file_tipo = "vnd.ms-excel";
$extecao = "xls";
header("Content-Type: application/$file_tipo");
header("Content-Disposition: attachment;
filename=Dados_rio_Itajai.$extecao");
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header("Pragma: no-cache");
header("Expires: 0");
$hoje = date('d-m-Y H:i');
$sql = "SELECT cd_estacao, ds_estacao, to_char
(dt_leitura, 'DD/MM/YYYY HH24:MI') as data,
vlr_nivel::decimal(3,2) as vlr_nivel,
vlr_precipitacao::decimal(5,2) as vlr_precipitacao
FROM dados.dados join dados.estacoes USING(cd_estacao)
WHERE(dt_leitura BETWEEN to_timestamp
('".$inicio."','DD-MM-YYYY') AND
to_timestamp('".$fim."','DD-MM-YYYY'))
AND cd_estacao=".intval($estacao)."
ORDER BY dt_leitura asc;";
try
{
$resp = $this->conn->query($sql);
} catch(PDOException $e)
{
print "Erro::".$e->getCode()."Msg".$e->getMessage();
}
print 'Gerado'."\t".'no dia : '."\t".$hoje."\n";
print 'Codigo'."\t".'Nome'."\t".'Data de leitura'
."\t".'Nivel'."\t".'Precipitação'."\t"."\n";
foreach ($resp as $row)
{
print $row['cd_estacao']."\t";
print $row['ds_estacao']."\t";
print $row['data']."\t";
print $row['vlr_nivel']."\t";
print $row['vlr_precipitacao']."\n";
}
}

Quadro 33 - Método para gerar a planilha

