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Resumo. O Banco de Dados Meteorológicos 

da Universidade Federal do Rio Grande é 

composto por diversas coleções de dados 

que podem ser acessadas através de um 

conjunto de aplicações computacionais. 

Além da visualização dos dados por meio da 

Internet, estas aplicações permitem que os 

dados meteorológicos sejam atualizados de 

forma semiautomática e que as permissões 

de acesso dos usuários do bando de dados 

sejam gerenciadas. Este trabalho descreve 

as principais manutenções realizadas nas 

aplicações supracitadas de modo a estender 

funcionalidades, automatizar processos, 

adaptar novos formatos de dados e corrigir 

falhas de software. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O Banco de Dados Meteorológicos [1] 

da Universidade Federal do Rio Grande 

(FURG), gerenciado pelo Centro de Ciências 

Computacionais (C3), é composto por 

diversas coleções de dados provenientes de 

três fontes distintas [2]: 

 duas estações meteorológicas localizadas 

na cidade de Rio Grande operadas em 

convênio com o Instituto Nacional de 

Meteorologia; 

 uma boia de fundeio, denominada 

ARGOS 32056, localizada no litoral do 

Rio Grande do Sul a 190 km da costa 

gerenciada pelo Programa Nacional de 

Boias. 

 As coleções de dados são acessadas 

através de um conjunto de aplicações Web. 

Essas aplicações permitem aos usuários 

finais visualizar os dados meteorológicos por 

meio da Internet. Usuários gerentes podem, 

entre outras tarefas, visualizar estatísticas de 

acesso, cadastrar novos usuários, gerenciar 

permissões, analisar registros de eventos e 

atualizar os dados. 

 O banco de dados foi implementado 

sobre o modelo relacional [3] utilizando o 

Sistema Gerenciador de Banco de Dados 

(SGBD) MySQL
1
. As aplicações foram 

programadas na linguagem PHP
2
 e estão 

disponibilizadas através do servidor Web 

Apache
3
. 

 Este trabalho descreve as principais 

manutenções realizadas nas aplicações em 

2010 de modo a automatizar processos, 

estender funcionalidades, adaptar novos 

formatos de dados e corrigir falhas de 

software. 

 O restante deste artigo está organizado 

da seguinte forma: a seção 2 introduz 

conceitos e classifica as principais causas da 

manutenção de software. Na seção 3 são 

apresentadas as manutenções realizadas nas 

aplicações que acessam o Banco de Dados 

Meteorológicos da FURG. Por fim, a seção 4 

finaliza o texto com as conclusões e 

trabalhos futuros. 

                                                           
1
 http://www.mysql.com 

2
 http://www.php.net 

3
 http://httpd.apache.org 



2. MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 
 

 Aplicações computacionais dos mais 

variados tipos implementam sistemas 

complexos que estão em constante evolução. 

Esta evolução deve ser refletida nas 

aplicações. A Manutenção de Software trata 

desta reflexão e da depuração tardia, ou seja, 

da remoção de falhas não identificadas 

durante o projeto e desenvolvimento das 

aplicações [4]. 

 Segundo Meyer [5], as principais causas 

da manutenção de software são: novos 

requisitos dos usuários, variações nos 

formatos de dados e correções de falhas 

emergenciais ou planejadas. A proporção 

entre estas causas é apresentada na Fig. 1. 
 

Figura 1. Causas da manutenção de software. 
 

 
 

3. MANUTENÇÃO REALIZADA NAS 

APLICAÇÕES WEB DO BANCO 

DE DADOS METEOROLÓGICOS 
 

 As alterações realizadas em 2010 nas 

aplicações computacionais são apresentadas 

nas subseções seguintes de acordo com a 

causa da manutenção. 
 

3.1 Novos requisitos dos usuários 
 

 Considerando a disciplina de Banco de 

Dados, a principal diferença entre as fontes 

(estações meteorológicas) é a forma de 

aquisição dos dados. Enquanto uma estação 

fornece os valores de variáveis lidos pelos 

sensores de forma automática, a estação 

convencional exige que especialistas façam a 

leitura dessas variáveis e insiram os valores 

manualmente no banco de dados. O 

especialista utiliza uma das aplicações Web, 

apresentada na Fig. 2, para inserir os valores 

lidos diariamente nos horários 12,18 e 24 

UTC. Após realizar a inserção, é necessário 

calcular médias de valores diárias e mensais 

(quando for o caso). Os novos requisitos das 

aplicações e as soluções desenvolvidas são 

apresentados a seguir. 
 

Figura 2. Menu principal da aplicação de 

atualização de dados. 
 

 
 

Verificação de dados meteorológicos. Foi 

desenvolvido um novo componente de 

software (Fig. 3) que permite ao gerente de 

sistema verificar se as leituras realizadas 

pela estação meteorológica convencional 

foram adicionadas no banco de dados pelos 

especialistas. É possível também verificar se 

o cálculo das médias foi realizado para todos 

os períodos onde deveriam ter sido 

calculados. 
 

Figura 3. Menu que permite aos gerentes da 

aplicação verificar dados faltantes. 
 

 
 

Cálculo de médias. Visando automatizar o 

processo de cálculo de médias e garantir que 

as mesmas sejam calculadas corretamente, 

foi desenvolvido outro componente que 

calcula as médias diárias a cada inserção de 

dados e armazena o resultado no banco de 

dados. O sistema também verifica se existem 

médias mensais pendentes e em caso 

positivo as recalcula. 
 



Administração de gerentes do sistema. 

Usuários gerentes podem cadastrar e excluir 

usuários finais do banco de dados bem como 

editar suas permissões de acesso. No 

entanto, aplicações Web não permitiam 

administrar os atuais e inserir novos 

gerentes. Visando preencher esta lacuna, foi 

desenvolvido um componente de software 

que implementa as operações cadastrar, listar 

e excluir gerentes como mostra a Fig. 4. 
 

Figura 4. Menu para administrar gerentes. 
 

 
 

Recuperação de senhas. Alguns usuários do 

banco de dados perderam temporariamente o 

acesso por não se lembrarem de informações 

necessárias para autenticação como login e 

senha. Para prevenir este tipo de situação, 

dois componentes foram desenvolvidos: o 

primeiro permite que gerentes alterem a 

senha de qualquer usuário e o segundo 

permite que o próprio usuário recupere sua 

senha. A Figura 5 mostra a página de 

recuperação da senha onde são exigidos o 

login do usuário e a estação meteorológica 

correspondente à coleção de dados que ele 

possui cadastro. A aplicação finaliza a 

operação enviando um e-mail para o usuário 

com uma senha gerada aleatoriamente. 
 

Figura 5. Página “Esqueci minha senha”. 
 

 
 

 Com posse da nova senha o usuário 

pode então acessar as coleções de dados 

meteorológicos normalmente e, se preferir, 

alterar sua senha. 
 

Interface do usuário. Visando melhorar a 

usabilidade dos gerentes, foram realizadas 

algumas modificações nas aplicações. 

 Os componentes de exclusão e edição 

de usuários listam todos os usuários finais 

possibilitando a seleção de cada um deles. A 

ordem de classificação desses usuários foi 

alterada mostrando o usuário cadastrado 

mais recentemente primeiro. Essa alteração 

facilita o suporte aos usuários imaturos em 

relação às funcionalidades das aplicações e 

ao próprio banco de dados. 

 A análise dos registros de eventos (logs) 

também foi facilitada com a nova ordenação. 

Mostrar os registros mais recentes primeiro 

possibilita a rápida visualização dos erros de 

login e senha estatísticas de acesso atuais. 
 

3.2 Novos formatos de dados 
 

 Os dados coletados na estação 

automática eram representados em um 

arquivo texto com o seguinte formato: 

 nome do arquivo – composto pela 

concatenação do nome da estação, ano, 

mês e dia da coleta; 

 conteúdo do arquivo – 24 linhas, cada 

qual com um conjunto de valores das 

variáveis meteorológicas lidos a cada 

hora. 

Ao final de cada dia, um componente de 

software lia o arquivo texto e inseria os 

valores no banco de dados automaticamente. 

 Os dados da estação meteorológica 

automática, a partir de outubro de 2008, 

passaram a ser fornecidos em outro formato 

composto de 24 arquivos distintos, um para 

cada hora do dia. O mês foi retirado do nome 

do arquivo. O conteúdo de cada arquivo 

passou a conter apenas uma linha com o 

conjunto de valores lidos na hora 

especificada no nome do arquivo. 

 O novo formato dos dados provocou 

uma série de erros de leitura. Além disso, os 

dados inseridos incorretamente no banco 

eram sobrescritos a cada mês devido ao novo 

nome do arquivo de dados.  



 Para solucionar o problema descrito, as 

funções de extração de dados foram 

adaptadas de acordo com o novo formato de 

dados. Os dados faltantes, no período de 

setembro de 2008 até dezembro de 2009, 

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 

para prevenir a reincidência deste problema. 
 

3.3 Correção de falhas 
 

 Esta seção apresenta duas das principais 

falhas de software corrigidas desde janeiro 

de 2010. 
 

Correção planejada. Quando um usuário 

realiza o cadastro no banco, uma requisição 

de acesso aos dados deveria ser enviada por 

e-mail ao gerente que é responsável por 

analisar a requisição e, se aprovada, liberar o 

acesso. Após a liberação, outro e-mail 

deveria ser enviado ao usuário confirmando 

a disponibilização dos dados. Esse 

comportamento não funcionava desde a 

última manutenção programada do banco de 

dados. A falha foi identificada e corrigida. 

Verificou-se que as mensagens não eram 

enviadas porque havia um erro sintático na 

forma como o componente de software 

responsável pelo envio adicionava os 

endereços dos destinatários. 
 

Correção emergencial. A principal falha 

não permitia que um usuário final 

visualizasse os valores de umidade relativa 

do ar de qualquer período coletados pela 

estação automática. Foi identificado que a 

variável que armazenava o valor da umidade 

na aplicação era chamada com o nome 

errado. A correção apenas exigiu a troca do 

nome da variável. 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 O presente trabalho apresenta as 

principais manutenções realizadas nas 

aplicações Web de acesso e gerência do 

Banco de Dados Meteorológico 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, possivelmente, alterações 

na estrutura do banco de dados para garantir 

a consistência no nível conceitual. 
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