HEMEROTECA DIGITAL: MODELO PARA IMPLEMENTAÇÃO NO
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA DA AMAZÔNIA

Resumo. Apresenta a abordagem conceitual para o desenvolvimento de um sistema
web com base no modelo entidade-relacionamento para a hemeroteca do CBA de forma
a deixá-la capaz de armazenar as coleções que até então estavam disponíveis em suporte
impresso e estático para um formato dinâmico.
Palavras-chaves: hemeroteca digital; desenvolvimento; Centro de Biotecnologia da
Amazônia.
Abstract. Intents to present a conceptual boarding for a web system development based
on the entity-relationship model to the digital library of the CBA, enabling its to store
the collections that until then were available in printed matter and static, converting it
for a dynamic and digital format.
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1. INTRODUÇÃO
No Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA), mais especificamente, no Núcleo de
Informação Biotecnológica (NIB) foi desenvolvida uma hemeroteca digital com intuito
não só de facilitar a busca e recuperação da informação pelos usuários do CBA que até
então utilizavam esta mesma ferramenta manualmente em formato tradicional, assim
como buscar uma solução para melhor armazenar as coleções tendo em vista que
tratam-se de recortes e na sua utilização estão constantemente sujeitas a danos.
Uma hemeroteca em sua forma tradicional segundo Oliveira (apud Wikipédia 2006)
refere-se a qualquer coleção ou conjunto organizado de periódicos (jornais e/ou
revistas). Pode ser uma coleção temática de recortes de jornais e revistas ou, mesmo,
uma base de dados, em suporte eletrônico, com material proveniente deste tipo de
publicação de forma a possibilitar a fácil recuperação de informação nele contidos. A
vantagem desse acervo é que nele há informações atualizadas, sucintas e de baixo custo
de conservação.
O termo hemeroteca digital caracteriza os sistemas que tornam possível o
armazenamento, a manipulação e apresentação de dados referentes a recortes de
periódicos. De forma geral, trata-se de um sistema composto por imagens previamente
tratadas e informações textuais que possibilitam a recuperação das mesmas.
O conceito de hemeroteca digital não foge do atribuído às tradicionais. Estas apenas
diferem na forma de armazenamento, ou seja, do armazenamento físico para o digital.
Porém a hemeroteca tradicional com o passar do tempo e seu crescimento exponencial
pode tornar-se um banco de dados estático enquanto que no formato digital há uma
dinamização do uso.
O NIB com intuito de oferecer soluções para atender as necessidades de informação do
CBA contribuindo para geração de conhecimento na instituição, busca através da

hemeroteca disseminar informações sobre biotecnologia e áreas afins para
colaboradores internos e posteriormente para o público externo através de acesso via
web.
Esse trabalho aborda o processo de implementação do modelo conceitual de uma
hemeroteca digital enquanto uma coleção de notícias digitalizadas, baseada nas
estruturas hierárquicas de uma ou diversas áreas de conhecimento e as etapas
percorridas para desenvolvimento e implantação desta. Tem por objetivo descrever o
desenvolvimento de uma hemeroteca digital capaz de armazenar as coleções do suporte
tradicional de forma dinâmica bem como: facilitar a busca e a utilização das notícias
simultaneamente; possibilitar aos usuários externos o acesso às notícias contidas no
sistema; Compartilhar as notícias via internet pelo sistema.
Justifica-se o desenvolvimento desta ferramenta através da necessidade de se lidar com
um número maior de informações e maior nível de atividade, eficiência e oferecimento
de um melhor serviço.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
Atualmente se trabalha num ambiente em que a utilização inovadora da tecnologia da
informação nas organizações resultou na criação de novos produtos , melhores serviços
e na drástica redução de custos. Soluções no compartilhamento de informação,
armazenamento e disseminação são de grande relevância para subsidiar os trabalhos e a
tomada de decisão em uma organização.
Neste sentido, cumpre conceituar o termo biblioteca eletrônica cujas etapas se
assemelham ao objeto deste trabalho. Oppenheim (1997 apud ROWLEY 2002 p. 4),
discorre que a biblioteca eletrônica é uma coleção amplamente organizada e
administrada de informações numa variedade de meios (texto, imagem fixa, imagem em
movimento, som, ou suas combinações), porém todos em formato digital. Sendo assim,
a coleção é organizada e administrada para beneficiar uma população de usuários, reais
ou potenciais, sendo especialmente estruturada para que se tenha fácil acesso ao seu
conteúdo. Normalmente essa biblioteca eletrônica incluirá vários recursos auxiliares de
busca ou navegação que atuarão tanto no interior dela quanto permitirão o acesso a
outras coleções de informações ligadas em rede em todo o mundo.
O Núcleo de Informação Biotecnológica com base neste conceito, buscou dinamizar a
hemeroteca do CBA possibilitando um melhor gerenciamento das informações contidas
no acervo, a recuperação e acesso simultâneo para usuários colaboradores do CBA.
2.1 O Núcleo de Informação Biotecnológica
O NIB tem como missão oferecer solução para atender as necessidades de informação
da instituição, contribuindo para geração de conhecimento e transferência de tecnologia
com principais funções quais sejam: capturar, processar, analisar, formatar, reformatar e
disponibilizar informações visando favorecer as ações do CBA. Seus objetivos são:
monitorar e prospectar informações estratégicas para as atividades desenvolvidas pelo
CBA; favorecer através da prestação de informações a implantação da bioindústria nos
Estados da Amazônia; viabilizar a produção de conhecimento sobre a biotecnologia nos
Estados da Amazônia.

O NIB é composto por três áreas como pode ser visto na figura 1.

Figura 1: Composição do NIB

As três áreas que compõem o NIB, trabalham em consonância para que os objetivos
sejam atendidos. O objeto deste estudo está diretamente ligado a área de informação
registrada.
2.1.1 Gestão da Informação Registrada
A gestão da informação registrada engloba a parte de biblioteca tradicional que visa
atender a demanda de informação dos usuários do Centro, proporcionando acesso a um
acervo de livros constituído a partir dos objetivos da instituição, Portais de periódicos,
disseminação seletiva da informação e hemeroteca.
A hemeroteca do CBA é um acervo constituído de notícias de interesse do Centro
veiculadas em jornais e revistas, buscou-se agrupar este acervo e ordená-lo de forma
que facilitasse a recuperação pelos usuários tendo em vista o crescimento exponencial
desta coleção, o tempo gasto na recuperação dos documentos e principalmente que mais
de uma pessoa pudesse acessá-lo. A seguir, serão abordados os principais elementos
constituintes da ferramenta hemeroteca digial.
2.2 Banco de dados
Bancos de dados de acordo com Wikipedia (2006), são conjuntos de dados com uma
estrutura regular que organizam informação. Um banco de dados normalmente agrupa
informações utilizadas para um mesmo fim.
Basicamente nada mais é do que um sistema de armazenamento de dados baseado em
computador, isto é, um sistema cujo objetivo global é registrar, manter e recuperar
informações. Um outro conceito de banco de dados seria. Uma coleção de dados
operacionais inter-relacionados. Estes dados são armazenados de forma independente
dos programas que os utilizam, servindo assim a múltiplas aplicações de uma
organização.

Para construção do sistema baseou-se em um modelo de entidade e relacionamento,
pensando-se no banco de dados onde seriam armazenadas as imagens digitalizadas.

2.3 Modelo entidade e relacionamento
A maneira que abstraímos o mundo ao nosso redor é uma boa forma de classificar o
banco de dados através do modelo de dados que o representa.
O modelo de entidades e relacionamentos é um modelo abstrato cuja finalidade é
descrever, de maneira conceitual, os dados a serem utilizados em um Sistema de
Informações ou que pertencem a um domínio. A principal ferramenta do modelo é sua
representação gráfica, o diagrama entidade e relacionamento.
Segundo Paulo Cougo, o Modelo de Entidades Relacionamentos (MER) descreve o
mundo como: “...cheio de coisas que possuem características próprias e que se
relacionam entre si”.
Segundo Cazarini (2004), a utilização do MER possibilita a criação de modelos na
forma de diagramas (Diagrama de Entidades e Relacionamento), os quais extraem uma
parcela do mundo real onde são representados e estruturados os conceitos que o ser
humano possui sobre essa parcela do mundo real. Uma entidade é um objeto que é
distinguível de outro objeto por um conjunto específico de atributos, já um
relacionamento é uma associação entre várias entidades. A Figura 2 apresenta um
modelo de relacionamento.

Figura 2: Modelo de Relacionamento

4. METODOLOGIA
Reportando-se aos objetivos deste trabalho e com intuito de atingir a meta proposta, na fase
de planejamento do projeto utilizou-se como procedimentos metodológicos, reuniões para
discussão e configuração da base, levantamento de assuntos referentes a biblioteca
eletrônica, hemerotecas, sistemas de informação e modelagem, levantamento de projetos
similares com intuito de identificar práticas e ações eficazes e a modelagem conceitual dos
dados.

4.1 Desenvolvimento da Hemeroteca Digital
Para o desenvolvimento do sistema, Optou-se pela plataforma Linux, o servidor web
escolhido foi o Apache. O programa foi escrito em Hypertext Preprocessor (PHP) que é
uma linguagem dinâmica e os dados são armazenados em banco de dados MySql.

4.1.2 Considerações para o desenvolvimento
Para construção de uma hemeroteca é necessário primeiramente haver um
esclarecimento sobre o que seja o serviço, além da definição da sua abrangência
temática. No entanto, para definir os temas é necessário realizar um mapeamento das
necessidades informacionais. Sendo assim, definiram-se os temas da hemeroteca do
CBA a partir da atuação do Centro quais sejam: Biodiversidade, Biotecnologia e
Bioindústria além de Propriedade Intelectual, Ciência e Tecnologia que foram
identificados como sendo temas de interesse. O tema Institucional abrange as notícias
veiculadas sobre o CBA. A figura 3 ilustra os grandes temas da hemeroteca.

Figura 3: Grandes temas da hemeroteca

Também é importante categorizar o tipo da publicação que será armazenada e a sua
periodicidade, neste sentido, criou-se tipos de publicações que poderiam ser cadastradas
pelo sistema como revistas, jonais, boletins, etc.

4.1.3 Armazenamento da imagem
No que tange o armazenamento da imagem, existem duas formas, onde a primeira
permite que o arquivo de imagem seja salvo em um diretório e o caminho do diretório
seja salvo no banco para acessar a imagem ou a imagem pode ser salva em um baco em
formato binário.
Por medida de integridade e organização optou-se por salvar a imagem no banco onde
será salva num campo do tipo Binary Large Object (BLOB), outras informações da
imagem também serão armazenadas para facilitar a recuperação da mesma, são elas:
nome da imagem, formato da imagem e tamanho da imagem.

4.1.4 Diagrama entidade relacionamento da hemeroteca digital
O levantamento de informações sobre hemeroteca e o mapeamento das necessidades
informacionais do CBA proporcionaram o conhecimento que fomentou a modelagem
conceitual de banco de dados com base no modelo de entidade-relacionamento como
pode ser visto na figura 4.

Figura 4: Diagrama entidade relacionamento da hemeroteca digital

4.1.5 Recuperação da informação
No que se refere a recuperação da informação foi desenvolvido um sistema de busca
que possibilita ao usuário realizá-lo de forma simples apenas digitando a palavra

desejada e selecionando o campo que deseja buscar, ou um processo de busca mais
avançado com o uso de refinamento como pode ser observado na figura 5.

Figura 5: Campos de busca do sistema

A busca é feita nos campos título, descritores, autor, titulo da publicação ou combinado
com outros campos, tipo da publicação, assunto, mês e ano.
Os campos tipo da publicação, assunto, mês e ano possuem índices aplicáveis sendo
todos index key matching, os campos título, descritores, autor, titulo da publicação são
campos do tipo residual.

Figura 5: Tela de resultado

Figura 5: Visualização da noticia

5. RESULTADOS
Quanto às características diferenciadoras da Hemeroteca Digital do CBA identificaramse os seguintes aspectos: critérios de busca avançada, interface amigável e inserção dos
dados de forma dinâmica. Bons resultados na apresentação das buscas e consulta com
sistema de recuperação que possibilita ao usuário uma maior precisão na recuperação
dos dados.
Através do pré-teste e uso da ferramenta será possível identificar possíveis melhorias e
sugestões por parte dos usuários e de quem opera a ferramenta.

Figura 5: Tela inicial da hemeroteca

6. CONCLUSÕES
Diante das mudanças tecnológicas, as funções das instituições ou unidades responsáveis
pelo fornecimento de informações sobretudo, as bibliotecas, vêm sendo reavaliadas
reconfiguradas pois a atual era da tecnologia da informação promove desafios as formas
como as atividades, ações, são conduzidas e executadas até o processo de criação do
conhecimento e à forma como esses conhecimentos são avaliados para domínio público
e acessados.
Neste sentido, os sistemas de informação especificamente o que fora apresentado neste
trabalho, terão grande contribuição aos usuários que os utilizarem oferecendo desta
forma acesso eficiente à informação, juntamente com a preservação de um patrimônio
de suporte até então perecível e esta informação poderá ser armazenada, gerenciada e
recuperada nas mais variadas formas.
O desenvolvimento de uma hemeroteca digital no âmbito do CBA proporcionará a
preservação da história da instituição como também a armazenagem de notícias
referentes aos temas de interesse do Centro e principalmente o acesso fácil e simultâneo
aos usuários colaboradores internos e posteriormente o público externo concorrendo
desta forma para o auxílio à implantação da bioindústria e a divulgação de informações
inseridas neste tema principal.
A ferramenta encontra-se em fase de implantação, e esta sendo utilizada pelos
colaboradores da instituição e a mesma em breve será disponibilizada para na internet.
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