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Resultados e Discussão

Introdução
Figura 1 - Diagrama do escopo da aplicação
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A implementação, por meio da aplicação do padrão de projeto
adaptador (GAMMA et al., 1994) permite que a funcionalidade
seja instanciada em qualquer ponto da aplicação cliente que vá
interagir com o lado servidor, para a exibição do gráfico. A
passagem de dados para a montagem do gráfico permite que
sejam enviados dados pertinentes a um ou mais parâmetros. A
figura 4 exemplifica os gráficos gerados para variáveis químicas
(Condutividade, Oxigênio Dissolvido, pH) e microbiológicas
(Escherichia coli) da Qualidade da Água, para o ponto de
monitoramento UCS Marrecão 1, localizado no Arroio Marrecão,
sendo cada variável um gráfico boxplot.
Figura 4 - Gráﬁcos boxplot de variáveis de monitoramento de Qualidade da Água no SIA

NAVATHE, 2018).
Fonte: Elaborado pelo autor

Objetivo
Este trabalho objetiva expor a implementação de um gráfico
boxplot para variáveis pertinentes ao módulo de Qualidade da
Água do SIA, com o intuito de fornecer mais uma ferramenta
de análise de dados qualitativos no sistema.

Metodologia
Figura 2 - Diagrama da Arquitetura da Aplicação
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No lado cliente, para a montagem do gráfico boxplot, são
definidas cinco medidas de posição de determinada variável
(Figura 3): valor mínimo (Min), Figura 3 - Modelo do gráﬁco boxplot
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Fonte: Fávero e Belﬁore, 2017

Além da possibilidade de instanciar um gráfico para cada
parâmetro, múltiplos boxplots poderão ser instanciados em
apenas um gráfico, para a realização de comparativos mais
detalhados. Outro tipo de dado passível de ser utilizado para a
montagem do gráfico é o tipo temporal, com um comparativo
de meses em um ano para uma variável, por exemplo, sendo
cada mês uma instância de boxplot dentro do mesmo gráfico.

Conclusões
A implementação do gráfico boxplot agrega ao SIA mais uma
ferramenta de análise dos dados de monitoramento de qualidade
da água, com vistas ao auxílio na gestão ambiental pela utilização
de mais um indicador sobre as informações disponíveis no
sistema.
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