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Resumo: No interior do estado do Ceará, na região do Cariri, nos últimos anos, tem-se
criado diferentes cursos em níveis de graduação e pós-graduação, resultando no
surgimento de novos projetos, novos núcleos e novos grupos de pesquisa. Reconhecendo
o potencial científico da região, o presente trabalho visa contribuir com a pesquisa
aplicada através de uma ferramenta para dar suporte a análises estatísticas de alto
desempenho na web. A ferramenta proposta foi desenvolvida em Python e inclui
bibliotecas para representação mais eficiente de dados e de computação paralela, ambos
para suportar o processamento de alto desempenho, além de um sistema de
gerenciamento de bancos de dados com abordagem NoSQL. Para a interface do sistema
proposto, buscou-se simplificar sua utilização, possibilitando o acesso em diferentes
dispositivos. Com isso, desenvolveu-se os seguintes módulos: 1) Login/Cadastro: para a
manipulação do perfil do usuário e acesso aos recursos do sistema proposto; 2)
Dashboard: área de trabalho do usuário, o qual permite acesso aos demais módulos; 3)
Análises Estatísticas: suporte à manipulação das bases de dados e à realização de
análises estatísticas sobre elas; 4) Relatórios: lista os relatórios de análises previamente
realizadas, permitindo visualizá-los e/ou exportá-los. Para avaliar a ferramenta proposta,
elaborou-se estudos de caso para análise do desempenho na realização de cálculos
estatísticos e geração de gráficos para bases de dados com tamanhos diferentes. Os
resultados mostraram que, em média, o sistema apresentou alto desempenho para todas
as atividades propostas e responde linearmente de acordo com o crescimento das bases
de dados analisadas.
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