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Abstract. This paper describes the development of an information system in the web,

responsible for the maintenance of a database that store several materials used in

the manufacture of industrial products.

Resumo. Este artigo descreve o desenvolvimento de um sistema de informação na

web, responsável pela manutenção de um repositório de dados sobre diversos

materiais utilizados na fabricação de produtos industriais.

1. Introdução

O Centro Universitário Feevale aprovou em 2003, junto aos órgãos de fomento a pesquisa
FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) e CNPq (Conselho Nacional de Pesquisa
Científica e Tecnológica), um projeto para a construção de uma Materioteca, destinada,
inicialmente, a armazenar dados sobre materiais utilizados na cadeia coureiro-calçadista.

Estes órgãos permitiram a aquisição de equipamentos de informática e recursos
humanos para o desenvolvimento do projeto e, em contrapartida, um espaço físico situado no
Centro de Design da Feevale foi disponibilizado para permitir a implantação física da
materioteca, as atividades de pesquisa e a implementação de um sistema de informação.

É válido salientar que este projeto apresenta vasta interdisciplinaridade, pois conta com
professores e bolsistas dos cursos de Design, Engenharia Industrial Química, Engenharia de
Produção e Ciência da Computação.

2. Materioteca

O termo materioteca trata-se de um neologismo com significado similar a uma biblioteca,
exceto pelo fato de que, ao invés de armazenar livros em seu espaço físico, ela destina-se ao
armazenamento de materiais usados na fabricação de produtos industriais.

Para a total excelência da fabricação de um produto industrial devem ser seguidos
alguns parâmetros referentes aos materiais utilizados. Qualidade, produtividade, baixo custo,
ciclo de vida e impacto ambiental são algumas das principais características no
desenvolvimento industrial. Portanto, novas tecnologias para a produção de novos produtos são
constantemente procuradas e, quanto mais abrangentes forem às informações sobre os materiais
existentes, melhor será a escolha da matéria-prima na fabricação destes novos produtos [Silva
2002].

Portanto, a materioteca reunirá em seu espaço físico diversas amostras dos mais
variados materiais existentes no mercado, suprindo a carência de um espaço que possibilite um
contato táctil e visual com estas matérias-primas. Aliado a isto todos os materiais estarão
disponíveis a qualquer pessoa por meio de um sistema de informação que será ferramenta
essencial à pesquisa sobre o assunto, permitindo a estudantes, professores, empresários e
profissionais das áreas do design e da engenharia, acesso a informações cruciais sobre estes
materiais.
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3. Sistema de Informação

Um sistema de informação é um grupo de componentes inter-relacionados que trabalham
juntos, rumo a uma meta comum, recebendo insumos e produzindo resultados em um processo
organizado de transformação [O’Brien 2002]. Neste processo estão envolvidas três etapas:

• Entrada: responsável pela captação e reunião de elementos que entram no sistema
para serem processados;

• Processamento: processos de transformação que convertem as entradas em resultados;

• Saída: transferência de elementos produzidos até seu destino final.

Com o objetivo de armazenar os materiais, processar seus dados e levar informações
relevantes aos usuários finais, está sendo desenvolvido neste projeto um sistema de informação
para web, batizado inicialmente de WebMaterioteca, que, em breve, disponibilizará um
endereço eletrônico a comunidade, no qual, qualquer pessoa poderá executar consultas ao
sistema, bem como navegar através de dados gerais do projeto.

A WebMaterioteca, além de permitir um grande número de consultas, será a ferramenta
responsável pela entrada dos dados, ou seja, possibilitará a catalogação dos materiais; suas
propriedades químicas, físicas, mecânicas, térmicas e elétricas; suas características; seus
processos de fabricação; seu desempenho em diferentes meios (água, ácidos, bases, solventes,
etc); suas fórmulas química e estrutural, entre outros dados.

Como os materiais encontram-se sob as mais diversas formas, este sistema oportunizará
também o cadastro das amostras coletadas. As amostras são peças constituídas por um ou vários
materiais, como solas de sapato, cadarços, fivelas, etc. E, para cada amostra, serão armazenadas
diversas fotos em ângulos distintos, assim como dados referentes à empresa que a forneceu e a
descrição dos materiais que a constituem.

O sistema prevê também uma seção destinada à geração de relatórios, responsáveis por
municiar os usuários do sistema de uma visão consistente e prática de todo o conjunto de dados
armazenado.

A WebMaterioteca estará dividida em diversas seções. Dentre algumas existentes pode-
se citar as seções de cadastros, as quais englobam os formulários de cadastro de materiais,
amostras, propriedades, classes de materiais, permissões de usuários, entre outras; as seções de
relatórios; as seções com dados gerais a respeito do projeto; e as seções pertinentes à
administração do sistema. Tais seções serão acessadas por quatro diferentes grupos de usuários
que estão descritos abaixo, bem como suas características de acesso:

• Grupo Geral: este grupo será povoado com usuários que terão permissão de
acesso aos dados institucionais sobre o projeto, como sua descrição, patrocinadores, equipe de
trabalho, envio de sugestões, glossário utilizado no projeto, entre outras seções. A este grupo
também será permitida a execução de consultas simples e avançadas no sistema. Este grupo é
constituído por qualquer visitante ao site que esteja buscando informações sobre materiais e
não será necessária qualquer espécie de autenticação.

• Grupo Materioteca: aos usuários deste grupo é reservado o direito de efetuar
a alimentação do banco de dados da WebMaterioteca, pois eles serão incumbidos das tarefas de
registro de novos cadastros, bem como alterações e exclusões de dados previamente salvos.
Todas as operações desta natureza serão registradas (registro de log) em uma tabela para
extração de futuros relatórios sobre quais usuários efetuaram as operações. Os bolsistas e
coordenadores do projeto farão parte deste grupo.
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• Grupo Coordenador: um novo cadastro, efetuado pelo grupo anterior,
sempre esperará por aprovação para que possa juntar-se aos cadastros já existentes. O grupo
coordenador tem a responsabilidade de analisar um relatório dos cadastros realizados,
aprovando-os ou rejeitando-os. Em caso de rejeição, um email será disparado para o grupo
Materioteca a fim de que algum dos seus integrantes efetue a alteração necessária para sua
aprovação.

• Grupo Administrador: as atividades deste grupo no sistema são aquelas
destinadas a criar novos usuários, novos grupos, novas seções, definir permissões dos grupos às
seções criadas, acessar os registros de log, dentre outras atividades administrativas.

4. A Tecnologia

Determinou-se, no início no projeto, que a WebMaterioteca se utilizaria quase que
exclusivamente de software livre em seu desenvolvimento. A exceção são alguns softwares de
manipulação de imagens utilizados pelos estudantes da área de Design. Esta escolha foi feita
pois, viabilizou o orçamento por causa da ausência de gastos com licenças de software, assim
como deverá ser um grande incentivador para que outros projetos na instituição venham a
utilizar este tipo de softwares.

O sistema de informação está sendo construído em três camadas, englobando as
camadas de interface, regras de negócio e armazenamento dos dados.

A camada de interface está sendo desenvolvida, inicialmente, pelos bolsistas e
coordenadores ligados à área do Design, pois são os responsáveis diretos pela identidade visual
do projeto e modelagem da interface do sistema. Em um momento posterior os estudantes da
ciência da computação interligarão a estrutura de interface criada com as páginas HTML, a fim
de permitir a navegação por todas as funcionalidades do sistema.

A camada referente às regras de negócio vem sendo implementada por meio da
linguagem Java (http://java.sun.com), a qual foi escolhida por contar com características
essenciais de uma boa linguagem de programação, tais como sua total orientação a objetos, a
sua robustez e portabilidade. E, para interligar as classes implementadas com a interface do
sistema, escolheu-se utilizar a linguagem de scripts JSP (Java Server Pages).

A fim de aumentar a produtividade na codificação das classes responsáveis pela lógica
do funcionamento do sistema, optou-se pela utilização de uma IDE (Integrated Development
Environment – Ambiente de Desenvolvimento Integrado) de fácil aprendizagem e que
englobasse diversas características que auxiliam a tarefa de programação. A ferramenta
escolhida foi o Eclipse 2.1 (http://www.eclipse.org). Esta ferramenta tem se mostrado
extremamente eficiente tanto no desenvolvimento e depuração das classes, quanto em
atividades extras que podem ser adicionadas através da inclusão de inúmeros plugins ao
ambiente do Eclipse. Desta forma, tem-se utilizado esta ferramenta para codificação também de
código escrito em JSP e Javascript, além de se prestar também à construção de Diagramas de
Use Case e Diagramas de Classes, desde que instalados os plugins adequados.

A fim de efetuar um armazenamento eficiente dos dados relativos à amostra, materiais e
demais conteúdos é necessário valer-se dos benefícios de um sistema gerenciador de banco de
dados (SGBD). O SGBD escolhido para armazenar os dados do projeto foi o PostgreSql
(http://www.postgresql.org), devido a diversas características que fazem dele um dos SGBD’s
relacionais mais utilizados atualmente (Momjiam 2004). Características como robustez,
velocidade de acesso e segurança, permitirão ao sistema de informação funcionar de modo
adequado. Além disso, este SGBD tem seu código fonte livre e não requer custo adicional ao
projeto, permitindo o uso de suas licenças livremente.
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A fim de evitar a cansativa tarefa de geração e atualização da base de dados da
materioteca, no SGBD, por meio da escrita de scripts em SQL, utilizou-se uma ferramenta para
o desenvolvimento da modelagem desta base. O software escolhido foi o DBDesigner
(http://www.fabforce.net/dbdesigner4/), o qual apresenta inúmeros recursos de manipulação do
projeto lógico da base de dados, presentes somente em ferramentas proprietárias que já sofreram
diversos aperfeiçoamentos.

Todas as camadas do sistema estarão armazenadas em um mesmo servidor Linux,
distribuição Red Hat 9, fisicamente localizado no Centro de Design da Feevale. Este servidor
contará com o Servidor Web Apache 2.0 (http://www.apache.org) a fim de administrar todas as
requisições realizadas ao site da materioteca e o container JSP TomCat 5.0.19
(http://jakarta.apache.org/), responsável pela compilação das páginas escritas em JSP.

A escolha pelo ambiente web é justificada, principalmente, pela possibilidade de um
usuário interagir com a WebMaterioteca, de qualquer lugar do mundo. Desta forma, também é
possível fazer com que o projeto seja conhecido e utilizado por uma gama muito maior de
usuários, os quais serão essenciais no envio de sugestões sobre melhorias a serem
implementadas no futuro. Além disso, há uma grande tendência dos sistemas de informação
atuais das empresas migrarem para o ambiente Web, sendo acessados então através de
navegadores (O’BRIEN, 2002). A Figura 1 mostra a arquitetura resumida do Sistema de
Informação WebMaterioteca.

Figura 1 – Arquitetura da WebMaterioteca.

5. Conclusão

Pretende-se que, ao término do projeto, com a implantação da WebMaterioteca, sejam
oferecidos mecanismos que permitam aperfeiçoar o desenvolvimento de produtos, inicialmente,
no setor calçadista, através da facilidade de pesquisa sobre materiais. Desta forma, procura-se
promover a melhoria da competência produtiva das micros, pequenas e médias empresas e
cooperativas do setor coureiro-calçadista.

O Sistema de Informação criado também terá fundamental importância na disseminação
da cultura do uso de software livre para o desenvolvimento de projetos acadêmicos, mostrando
a viabilidade de utilizá-los em todas as fases do projeto.
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