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Abstract. Nowadays, we observe that the most of brazilian historical holdings are
sometimes unknown or unavailable. Therefore, a free Web system that becomes
possible the storage and dissemination of information about these holdings is ex-
tremely relevant. This work describes a experience of free software development
— the Memória Virtual System — given special attention to requirements identifi-
cation and software architecture establishment. It is important to consider that, in
the next future, this system being a free software will contribute to knowledge de-
mocratization about these holdings, and will propitiate the recovery of the history
of Brazil.

Resumo. Atualmente, observa-se que a maioria dos acervos históricos brasileiros
encontram-se, muitas vezes, desconhecidos ou indisponı́veis. Portanto, um sistema
Web livre que possibilite o armazenamento e disponibilização de informações des-
ses acervos é certamente de extrema relevância. Este trabalho apresenta então uma
experiência de desenvolvimento de um software livre — o Sistema Memória Virtual
— dando-se especial atenção à atividade de levantamento de requisitos e estabele-
cimento de sua arquitetura de software. Vale ressaltar que, a médio e longo prazo,
sendo um software livre, esse sistema poderá contribuir para a democratização
do conhecimento referente a esses acervos, propiciando a recuperação da própria
história do Brasil.

1. Introdução

O municı́pio de São Carlos e região apresentam uma diversidade de acervos de inestimável
valor histórico. Esses acervos contêm elementos de caráter diversificado de extrema re-
levância para o resgate da história do municı́pio e inclusive relacionados à própria história
do Brasil. Atualmente, esses acervos, bem como grande parte dos acervos brasileiros,
encontram-se, muitas vezes, em estado precário de conservação e outros ainda, desconheci-
dos até mesmo por pesquisadores da área. Assim, o Projeto Memória Virtual de São Carlos1

[Mem, 2004; Nakagawa, 2004b] tem como objetivo principal a informatização dos acervos
históricos do municı́pio de São Carlos e região. Isso possibilitará acessibilidade, organização
e preservação do patrimônio histórico e cultural das fazendas e museus da região de São
Carlos, integrando e disponibilizando assim, acervos do municı́pio dispersos fisicamente.

1Participam desse projeto pesquisadores do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação -
ICMC/USP, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo - SAP/USP, do Departamento de Ciência da
Informação - DCI/UFSCar e da Biblioteca Comunitária - BCO/UFSCar.



O projeto, de natureza multi-disciplinar e envolvendo a Prefeitura Municipal de São Car-
los, a Fundação Pró-Memória de São Carlos2, a Associação Pró-Casa do Pinhal3 e outras
instituições, pode contribuir de forma significativa para o registro histórico, bem como para
a ampliação do acesso a esse registro. Mais especificamente, será desenvolvido um sistema
Web livre4 — o Sistema Memória Virtual — para a gestão integrada de acervos históricos
utilizando um ambiente livre de desenvolvimento e implantação. Além disso, normas nacio-
nais e internacionais de definição de conjunto de atributos5 para representação da informação
na base de dados têm sido utilizadas.

Vale ressaltar que um sistema como o proposto não é encontrado nem como software
livre, nem como software proprietário; aqueles identificados — por exemplo, o Greenstone6

e os projetos da OSS2lib7 — possuem funcionalidades ou bases de dados limitadas, o que
não está em consonância com os objetivos do projeto. Isso vem reforçar a relevância da
disponibilização de um sistema desse domı́nio de aplicação como software livre. Vale res-
saltar que esse sistema vem despertando interesse por parte de diversas outras instituições,
tais como prefeituras e museus, que têm interesse em disponibilizar seus acervos.

Assim, o objetivo deste trabalho é descrever a abordagem que tem sido utilizada para
o desenvolvimento do Sistema Memória Virtual, principalmente quanto ao levantamento de
requisitos, o estabelecimento da arquitetura fı́sica e lógica, bem como o projeto do sistema.
Assim, este artigo está organizado da seguinte forma. Na Seção 2. é descrita a arquitetura
fı́sica e lógica adotada para esse sistema. Na Seção 3. é discutida a atividade de levantamento
de requisitos, mais especificamente, os mecanismos sendo utilizados para essa atividade,
além do modelo da base de dados do sistema, um modelo essencial quando se trata de um
sistema de informação transacional. Na Seção 4. é discutido brevemente o ambiente de
implementação do sistema. Por fim, na Seção 5., encontram-se as conclusões.

2. Topologia e Arquitetura do Sistema

A médio e longo prazo, um dos objetivos do Projeto Memória Virtual de São Carlos é uni-
formizar o acesso aos diversos acervos históricos nacionais dispersos fisicamente. Desse
modo, partindo-se do sistema piloto a ser implantado inicialmente nos acervos pertencen-
tes à rota do café na qual São Carlos está inserido, pretende-se instalar um mecanismo para
disseminação desse sistema para diversas outras entidades similares, tendo como exemplo
prefeituras, fazendas históricas e associações. Na Figura 1 é apresentada a topologia do Sis-
tema Memória Virtual que mostra as diversas instâncias do sistema no escopo institucional,
municipal e nacional. Vale ressaltar que além da arquitetura de sistemas Web, foram inves-
tigadas também outras arquiteturas, podendo-se citar o peer-to-peer e Web services; estas
arquiteturas não foram adotadas, uma vez que, considerando-se o público alvo do Sistema
Memória Virtual, sua disponilização como uma aplicação Web por meio da utilização de
servidores — de Web, de aplicação e de banco de dados — e um cliente disponibilizado por
meio de um browser foi considerada a solução mais viável.

O Sistema Memória Virtual é composto basicamente de dois subsistemas: sistema
de catalogação que possibilita o gerenciamento (cadastro/alteração/ exclusão) do banco de

2http://www.saocarlos.sp.gov.br/fun promemoria.htm
3http://www.fazendapinhal.com.br/associacao
4http://www.fsf.org/philosophy/free-sw.html
5http://www.ifla.org/II/metadata.htm
6http://www.greenstone.org
7http://www.oss4lib.org/projects/
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Figura 1. Topologia do Sistema Memória Virtual
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Figura 2. Arquitetura de Software do Sistema Memória Virtual

dados de bens patrimoniais; e o sistema de acesso e navegação que possibilita às diversas
classes de usuários realizarem diversos tipos de pesquisa na base de dados. Baseado em
arquiteturas de sistemas interativos e sistemas Web, mais especificamente na arquitetura em
3-camadas (do inglês, 3-tiers architecture8) e suas adaptações9, o Sistema Memória Virtual
apresenta uma arquitetura de software dividida em camadas como mostrada na Figura 2.
A camada do cliente corresponde à interface do usuário, por meio da qual um navegador
possibilita aos usuários interagirem com o sistema. A camada de apresentação é composta
pela visão e pelo controle que respectivamente, tem a função de mostrar informações para
o usuário, e processar entradas dadas pelo usuário. A camada de negócios implementa as
funcionalidades core da aplicação. Vale destacar que a divisão da camada de apresentação em
visão e controle e a camada de negócios contendo a lógica de negócios corresponde ao padrão
arquitetural MVC (Model-View-Controller) [Buschmann et al., 1996], que é provavelmente
a mais conhecida organização arquitetural para sistemas interativos. Por fim, a camada de
persistência contém basicamente um SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados)
e a base de dados propriamente dita que contém dados dos usuários do sistema, dos bens
patrimoniais, bem como das instituições detentora desses bens. Sistemas Web baseados
nessa arquitetura apresenta maior flexibilidade, além de possibilitar a implementação fı́sica
em diferentes servidores, o que possibilita maior escalabilidade e capacidade de processar
simultaneamente pedidos de diversos clientes.

3. Levantamento de Requisitos e Projeto
De modo geral, no processo de desenvolvimento de software livre, também referenciado,
muitas vezes, como Modelo Bazar [Raymond, 1999], não é dada atenção à atividade de le-

8http://www.sei.cmu.edu/str/descriptions/threetier.html
9http://www.uidesign.net/Articles/Papers/UsingMVCPatterninWebInter.html



Figura 3. Janela do Protótipo do Subsistema de Catalogação

vantamento de requisitos. Segundo Reis [2003], a maioria dos projetos de software livre têm
requisitos fundamentalmente definidos pelos seus autores. Além disso, uma parcela signi-
ficativa dos projetos baseia-se em outros softwares pré-existentes e em padrões publicados
previamente.

No caso do desenvolvimento do Sistema Memória Virtual, mesmo sendo esse um
software livre, a estratégia sendo utilizada nos diversos projetos de software livre de sucesso
não é adequada. Vale ressaltar que sistemas semelhantes ao que se pretende construir não po-
dem ser identificados. Além disso, o domı́nio de aplicação — no caso de acervos históricos
— não é de conhecimento dos membros do Projeto responsáveis pela implementação do sis-
tema. Em virtude disso, para a identificação dos requisitos desse sistema, tem sido utilizada
a técnica de brainstorm com a participação dos membros do Projeto e consolidação dos re-
quisitos em um documento de requisitos escrito com base nas práticas recomendadas pela
IEEE10 e em consonância com um dos resultados apresentados em Nakagawa [2004a].

Um dos elementos mais importantes que delineia os requisitos desse sistema é o
padrão de descrição da informação [Cristianini et al., 2004], que é um padrão único pro-
posto no contexto do Projeto e que possibilita descrever os cinco tipos diferentes de bens
patrimoniais, a saber, arquivos, museus, biblioteca, bens naturais e bens arquitetônicos. Esse
padrão então possibilita que o sistema seja genérico o suficiente e que possa ser utilizado
em diversos tipos de acervos históricos, uma vez que contempla os cinco tipos diferentes de
bens patrimoniais. Assim, uma das tarefas chave dentre as atividades de levantamento de
requisitos é a validação desse padrão. Para isso, foi desenvolvido um protótipo que imple-
menta esse padrão, bem como um conjunto de funcionalidades básicas de acesso à base de
dados: inserção, alteração, exclusão e consulta. Na Figura 3 é mostrada uma das janelas do
protótipo desenvolvido. Assim, baseado no paradigma de prototipação, esse protótipo tem
sido utilizado para a identificação e refinamento dos requisitos do sistema, nesse caso, do
subsistema de catalogação.

Esse protótipo foi utilizado pelos subgrupos de pesquisadores envolvidos no Projeto e
de diversas áreas de conhecimento, tais como museus e biblioteca, para observar a adequação

10IEEE Std 830:1998 (IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications).



Figura 4. Modelo da Base de Dados

do padrão para gerenciar bens patrimoniais dos diversos tipos. Esse exercı́cio foi de extrema
relevância, uma vez que possibilita a adequação do padrão aos diversos casos de utilização
do sistema. Paralelamente ao desenvolvimento do protótipo do subsistema de catalogação,
foi também elaborado um modelo da base de dados utilizando o MER (Modelo Entidade-
Relacionamento), apresentado na Figura 4. Além disso, a modelagem prevê também os
vários tipos de usuários que o sistema suporta, bem como o seu comportamento perante às
demais tabelas e atributos da base.

Vale ressaltar que além de validar o padrão de descrição proposto e apoiar na
identificação de requisitos, o protótipo tem tido papel fundamental no direcionamento para
a elaboração da interface gráfica do usuário. Nessa linha, o subgrupo de pesquisadores res-
ponsável pela interface tem investigado diversos paradigmas de apresentação da informação
de modo a identificar o melhor paradigma tanto para o subsistema de catalogação quanto
para o sistema de acesso e navegação.

4. Ambiente para Implementação do Sistema

Em consonância com a filosofia adotada no Projeto, as tecnologias/ferramentas adotadas para
a implementação e implantação do Sistema Memória Virtual são de software livre. Assim,
os recursos de hardware utilizados para o desenvolvimento do sistema utilizam plataformas
livre, tais como o Linux11 e o Tomcat12. Para o desenvolvimento do sistema, adotou-se
o PostgreSQL13 como SGBD, considerando-se diversos critérios, tais como a licença do
SGBD, eficiência, segurança, capacidade de armazenamento e compatibilidade com outros
softwares utilizados.

Para a implementação das funcionalidades do sistema, foi escolhida a plataforma
de desenvolvimento J2EE (Java 2 Platform Enterprise Edition) e o Eclipse14 como IDE de
desenvolvimento. A escolha foi determinada basicamente por ser uma tecnologia relati-
vamente recente, além de possibilitar a aplicação do paradigma OO (Orientado a Objeto).
Vale ressaltar que as tecnologias adotadas possuem uma vasta comunidade de usuário e uma

11http://www.linux.org
12http://jakarta.apache.org/tomcat
13http://www.postgresql.org
14http://www.eclipse.org



experiência consagrada na construção de uma diversidade de sistemas dos mais variados
domı́nios de aplicação.

5. Conclusão

Com base em metodologias ágeis15 e nas práticas do processo de desenvolvimento de soft-
ware livre, o Sistema Memória Virtual tem sido desenvolvido por meio da elaboração so-
mente dos modelos essenciais para o desenvolvimento do sistema. No entanto, em se tra-
tando de um sistema que possui requisitos muito diferentes do conhecimento dos desenvol-
vedores, há a necessidade de especial atenção ao levantamento de requisitos. Vale ressaltar
que por meio desse trabalho, observa-se que o uso da prototipação para o levantamento
e refinamento dos requisitos do sistema é significativamente relevante, assim como ocorre
em projetos de software livre no qual o próprio software em desenvolvimento serve como
protótipo para a definição de novos requisitos.

O Sistema Memória Virtual encontra-se atualmente na fase de estabelecimento da
arquitetura de software, identificação dos requisitos e inı́cio da fase de codificação. Até o
momento, o desenvolvimento está sendo feito de forma centralizada, apesar de se ter conhe-
cimento das vantagens do desenvolvimento distribuı́do como ocorre em diversos projetos de
software livre de sucesso. Utilizando o Sistema Memória Virtual como estudo de caso, inici-
ativas para a condução de experimentos para a investigação do processo de desenvolvimento
de software livre, na mesma linha do discutido em [Nakagawa, 2004a], têm sido realizadas.

Num contexto mais social, uma das principais contribuições do Projeto Memória
Virtual de São Carlos é a democratização do conhecimento na tocante aos acervos históricos
fisicamente distribuı́dos em nı́vel municipal, estadual e federal, por meio de um sistema de
software de fácil acesso e disponibilização. Vale ressaltar que essa contribuição é ainda
maior, visto que o sistema de software será disponibilizado sob uma licença de software
livre.
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