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Resultados e Discussão

Cada módulo possui um Data Mart com seus dados 

armazenados compondo o Data Warehouse do sistema (figura 

3). 
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Para a implementação do gráfico foram utilizadas as Javascript 

e PHP. Através de um arquivo HTML, a consulta é dinamicamente 

montada a partir dos compostos selecionados (figura 4).
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O gráfico Carta de Controle é montado realizando o cálculo 
da média da concentração dos compostos ao longo do tempo, 
juntamente com o cálculo dos limites superior e inferior, que são 
determinados utilizando o cálculo do desvio padrão a partir da 
média previamente calculada. (SELEME e STADLER, 2012)

O resultado da consulta é exibido em um gráfico Carta de 

Controle (figura 5), no qual é possível realizar o 

acompanhamento do processo da coleta e por meio dos limites 

de controle e uma média da sua concentração, pode-se analisar 

a trajetória da concentração do composto em relação às datas e 

possíveis discrepâncias na adequação esperada ao longo do 

tempo.

Apresentar a solução proporcionada pelo desenvolvimento de 

um gráfico Carta de Controle para a exibição de dados 

relacionados à qualidade da água aos usuários do SIA, de modo a 

disponibilizar mais uma funcionalidade voltada ao auxílio na 

gestão ambiental.

A disponibilização dos dados pelo gráfico tem como 

proposta fornecer mais uma ferramenta de análise de dados 

temporais no SIA, com vistas a expandir as possibilidades de 

tomada de decisão para a gestão ambiental.

Sommerville, I. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do 

Brasil, 2018.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de Banco de Dados - 7ª Ed. São Paulo. Pearson 

Education do Brasil. 2018.

SELEME, Robson, STADLER, Humberto. Controle da Qualidade: As ferramentas 

essenciais. 1 ed. Curitiba: InterSaberes, 2012. 184p

Agradecimentos

Sistema de 
Informação 

Ambiental (SIA)

Desenvolvido pelo Instituto 
de Saneamento Ambiental 
da Universidade de Caxias 

do Sul

Armazenamento de dados 
de monitoramento de 
Hidrelétricas da bacia 

Taquari-Antas

siambiental.ucs.br

Composto por Módulos:
Qualidade da Água

Fauna
Clima

O uso do gráfico Carta de Controle auxilia o técnico a 

realizar o acompanhamento do composto, podendo 

determinar se este está ou não sob controle, colaborando 

para o estudo das possíveis causas com sua relação temporal.

Figura 2. Página inicial SIA
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Figura 5. Gráfico de Controle do composto DBO5  gerado pelo Sistema de Informações Ambientais.

Figura 4. Diagrama Cliente - Servidor
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Figura 1. Diagrama de escopo do SIA
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Figura 3: Conceito Data-Warehouse SIA
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