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INTRODUÇÃO / OBJETIVO
A aplicação denominada de “Caxias Fase 3” faz parte
do Sistema de Informação Ambiental – SIA (Figura 1), o
qual possui dados coletados de campanhas nos
respectivos temas: Água, Fauna e Clima.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi desenvolvida para a aplicação uma nova interface
de usuário mais moderna e intuitiva, com o intuito de
fornecer uma melhor experiência ao usuário (Figura 2).

Figura 2: Nova Interface do módulo “Caxias Fase 3”.

Figura 1: Antiga página inicial módulo “Caxias Fase 3”.

A operacionalização do sistema foi realizada entre
2012 e 2014, porém o mesmo é utilizado até hoje para
consultar informações. Contudo, com o passar do tempo,
as tecnologias evoluíram e com isso a estrutura do
sistema tornou-se obsoleta havendo a necessidade de
atualização da aplicação para uma tecnologia atual.

METODOLOGIA
O antigo sistema era feita em uma estrutura de bloco
único, sem uma separação entre Front-End e Back-End.
Desenvolvido em PHP 5.6 com arquitetura do banco de
dados PostgreSQL.

Também, o código se torna mais fácil de ser compreendido
por outros programadores. Além de facilitar a entrada de
novos dados que estejam sendo atualizados

CONCLUSÕES
Com isso, o sistema além de ter sua vida útil

prolongada, torna-se mais seguro e simples
implementar novas funcionalidades e alterações.
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