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Introdução/Objetivos  
O Banco de Dados Meteorológicos da FURG é composto por diversas coleções de dados 
provenientes de duas estações meteorológicas e uma boia de fundeio localizada a 190 km da 
costa. Os usuários acessam os dados através do sistema de gerenciamento online [1]. O 
objetivo deste trabalho é atualizar o sistema de modo a automatizar processos, estender 
funcionalidades, adaptar novos formatos de dados e corrigir falhas de software. 

 
 

Metodologia 
O banco de dados foi implementado sobre o modelo relacional utilizando o SGBD MySQL. O 
sistema de gerenciamento online foi desenvolvido na linguagem PHP e disponibilizados através 
do servidor Web Apache. Todas as tecnologias utilizadas são livres ou estão regidas por uma 
licença GPL.  
 
 

Resultados e Discussão 
As principais alterações realizadas no sistema em 2010 são: 
 
1. Verificação de dados meteorológicos – componente de software (Fig. 1) que permite ao 
gerente de sistema verificar se as leituras realizadas pela estação meteorológica convencional 
foram adicionadas no banco de dados corretamente. 
 

Figura 1. Menu que permite aos gerentes da aplicação verificar dados faltantes. 
 

 
 

2. Cálculo de médias – componente de software que automatiza o processo de cálculo de 
médias diárias a cada inserção de dados. Um cálculo adicional ocorre no último dia de cada 
mês para a média mensal. 
 
3. Novos formatos de dados – adaptação das funções de extração de dados da estação 
meteorológica automática, que a partir de 09/2008, passou a fornecer 24 arquivos distintos, um 
para cada hora do dia. Os dados faltantes foram adicionados manualmente no banco de dados. 
Ainda foi desenvolvida a operação de enviar um e-mail ao gerente da aplicação informando a 
falta de algum dos 24 arquivos. 
 
4. Identificação e correção de falhas – correção do componente de software responsável por 
enviar ao gerente de sistema e-mails com as requisições de acesso aos dados feitas pelos 
usuários. 
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5. Administração de gerentes do sistema – componente de software que implementa as 
operações cadastrar, listar e excluir gerentes (Fig. 2). 
  

Figura 2. Menu para administrar gerentes. 
 

 
 
6. Recuperação de senhas – componente de software que permite ao usuário recuperar sua 
senha. São exigidos do usuário o login e a estação meteorológica em que possui cadastro (Fig. 
3). 
 

Figura 3. Página “Esqueci minha senha”. 

 

 
 
7. Interface do usuário – adaptação dos componentes de exclusão e edição de usuários 
visando melhorar a usabilidade dos gerentes. A ordem de classificação dos usuários foi 
alterada mostrando primeiro o usuário cadastrado mais recentemente. Essa alteração facilita a 
análise dos registros de eventos (logs) e o suporte aos usuários imaturos em relação às 
funcionalidades do sistema. 
 
 

Conclusão 
O presente trabalho apresenta as principais atualizações realizadas em 2010 no sistema de 
gerenciamento online do Banco de Dados Meteorológicos da FURG. Novas funcionalidades 
para administração de usuários foram desenvolvidas. O cálculo de médias foi automatizado. O 
formato de dados da estação automática foi adaptado e as principais falhas de software foram 
corrigidas. Como trabalhos futuros podem ser destacados: o desenvolvimento de rotinas para 
tratar exceções, a criação de formulários para que os usuários possam reportar erros mais 
facilmente e alterações na estrutura do banco de dados para garantir a consistência no nível 
conceitual. 
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