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Projeto: LACOS WEB: uma plataforma computacional para análise de dados

Introdução

Figura 1 - Tela inicial do portal LacosWeb.

Objetivo

O projeto Lagoas Costeiras (LACOS) teve início em 

meados dos anos 70. Foi dividido em três etapas 

principais que se estenderam ao longo dos anos. 

Diversas coletas de dados foram feitas e incorporadas 

através de estudos dos recursos hídricos disponíveis 

no litoral médio e sul do Rio Grande do Sul. As coletas 

realizadas no LACOS tiveram o objetivo de estudar as 

condições ecológicas das lagoas e seus arredores, 

bem como a sua situação socioambiental, uso turístico 

e educação ambiental. Os dados coletados ao longo 

desses mais de 40 anos foram armazenados em papel, 

em sistema computacional do banco de dados 

Microsoft Access e planilhas eletrônicas, as quais 

possuem diferentes estruturas de armazenamento dos 

dados. Considerando a importância dos dados 

coletados, foi desenvolvido um portal web dedicado ao 

armazenamento, recuperação e análise dos dados 

registrados até o presente. A figura 1 apresenta o tela 

inicial do portal.

O objetivo do presente trabalho foi realizar testes no 

portal LacosWeb  a fim de identificar e corrigir falhas.
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Metodologia

As etapas envolvem realizar testes de cada processo 

do s is tema LACOS WEB; corr ig i r  os erros 

encontrados; liberar o sistema para os usuários 

testarem sob supervisão; e, importar os dados de 

planilhas eletrônicas. 

Como resultado dos testes iniciais, foram encontrados 

erros: na abertura de páginas dos módulos de Dados 

Físico/Químicos e Biológicos, que foram resolvidos 

corrigindo seus respectivos Uniform Resource Locator 

(URL) de chamada; no cadastro de países, estados e 

cidades do módulo Administrativo, que foram 

corrigidos definindo seus índices como auto increment; 

na render ização dos mapas no módulo de 

Georreferenciamento,  que foram corr ig idos 

redefinindo a key de acesso. Com os testes feitos pelos 

usuários, foi sugerido pelos mesmos a adição da 

opção de download dos arquivos e imagens gerados 

nos módulos de Exportação e Business Intelligence 

(BI), que foi adicionada posteriormente.

Próximos Passos

Com o cumprimento dos passos anteriores citados na 

Metodologia, planeja-se o início da importação para o 

portal LACOS WEB dos dados coletados pelo Projeto 

Lagoas Costeiras.

Resultados
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