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Em decorrência do evento extremo em novembro de 2008 o CEOPS implantou um sistema de monitoramento nas
principais sub-bacias urbanas do município de Blumenau. Foram instaladas nove estações automáticas com medidas
de nível dos ribeirões, chuva, temperatura, umidade, direção e velocidade do vento. As informações obtidas pelos
sensores estão sendo armazenadas num banco de dados que futuramente poderão auxiliar na implantação de um
sistema de alarme contra enxurradas.
Definição do Posicionamento das estações
Objetivo: realizar previsões de níveis nos ribeirões

Descrição das estações do Sistema de Monitoramento

Sensor de nível - próximo à foz nos ribeirões
Sensor de precipitação - próximo das nascentes do ribeirão
M1,M2,M3,M4 => Meteorológicas
FB => Hidrológica CEOPS
F1,F2, F3 e F4 => Hidrológicas
P1 => Pluviométrica

Página do CEOPS, menu
Monitoramento de Blumenau
Visualização dos Dados
Através do site http://ceops.furb.br

O sistema oferece, dados em forma de planilha eletrônica
ou ilustração gráfica.
Além de guardar os valores numéricos das últimas leituras
dos sensores, o horário das conexões e um arquivo
numérico contendo todo o histórico da estação, o sistema
permite visualizar:
1) dados das últimas 24 horas
2) dados dos últimos 7 dias ou
3) dados dos últimos 30 dias.
Sequência dos procedimentos de instalação

RESULTADOS
Os dados obtidos nas estações automáticas estão sendo
armazenados em um banco de dados e disponibilizados de forma
pública através do site do CEOPS. Estes dados subsidiarão, por um
lado, os estudos para desenvolvimento de modelos de previsão de
enxurradas baseados em redes neurais e por outro lado, as relações
entre os deslizamentos de solo e precipitação.
Com a implantação completa deste sistema, o CEOPS poderá
contar:
1) Rede telemétrica hidrometeorológica;
2) Banco de dados meteorológicos;
3) Modelos de previsão de enxurradas;
4) Modelo de previsão de nível para Blumenau;
5) Melhoria no sistema de alerta para eventos extremos;
6) Mapas de área de risco de deslizamento;
7) Tabela de correlação entre deslizamentos e precipitação.
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