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RESUMO 

O sistema CELIVRA é um software que visa promover a rotatividade gratuita 

dos livros, ou seja, fazer com que as obras literárias e livros técnicos tenham uma 

alternância de donos, por meio de trocas e doações, sendo uma maneira de obter 

novos livros sem pagar nada por isso, o que – em um ambiente acadêmico – seria 

interessante. Como se sabe, o custo com livros acadêmicos na graduação é muito 

caro e por isso acreditamos que com o auxílio do sistema proposto as pessoas 

conseguiriam trocar os livros que necessitam economizando recursos para seus 

estudos. 

O sistema tem como objetivo principal promover a rotatividade de livros 

através de trocas e doações, além disso, trata-se de um ambiente para expor o 

gosto literário dos usuários facilitando a obtenção de novas obras. 

O sistema prevê controle de acesso, parametrização de perfil, solicitação de 

trocas, doações e gerenciamento de movimentações, bem como um dashboard com 

informações referentes à sua biblioteca contendo os 10 itens mais visualizados, 

quantidade de movimentações e porcentagem de tipos de itens cadastrados na 

mesma, para facilitar a organização e controle de acervo. 

Outro propósito do sistema é incentivar a leitura promovendo uma interação 

social entre os usuários. 

INTRODUÇÃO 

Nas primeiras civilizações era comum existirem produções realizadas em 

algum meio, como a arte rupestre do período Paleolítico que era representada nas 

paredes de cavernas, ou os primeiros relatos de livros tais como os escritos egípcios 

em papiro, por exemplo. Atualmente, em todo lugar que se olha é possível encontrar 

alguma espécie de exemplar literário. Desde revistas e jornais em bancas até livros 

sob posse de passageiros no transporte público. O livro hoje é um dos principais 

meios para a difusão de ideias, para se obter conhecimento ou para puro e simples 

entretenimento. 

Mesmo com todas essas funções o livro ainda perde espaço para outros 

meios. Segundo a Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (2015), cerca de 73% dos 

entrevistados disseram gostar de passar o tempo livre assistindo televisão, da 

mesma forma, 47% gostam de passar o tempo livre utilizando a internet. Tal 

informação pode ser justificada pela falta de interesse em obras, gerando assim, a 



falta de incentivo à leitura. Além disso, a mesma pesquisa mostra que 42% dos 

leitores escolhem os lugares para obterem as obras de acordo com o preço dos 

livros e 21% de acordo com a variedade dos mesmos. 

Portanto um ambiente para obtenção de obras com gratuidade e fácil acesso 

a uma diversidade das mesmas seria rentável para esse público alvo. 

O sistema CELIVRA visa facilitar o acesso as obras literárias, variadas, e 

livros técnicos necessários para a graduação, por meio da disponibilização das 

informações dos itens e a permissão de trocas e doações dos mesmos. Desta forma 

o usuário pode realizar trocas e doações para obtenção de novos itens, além de ser 

uma boa prática para a reutilização de obras consideradas velhas, viabilizando de 

certa forma que o usuário “se livre” de obras que não são necessárias e também 

economize dinheiro na obtenção de novas. 

Assim o sistema é capaz de contemplar todas as vertentes que um livro pode 

ter, podendo se obter livros para uso acadêmico (como obras técnicas e livros 

didáticos) e/ou livros para entretenimento (como ficções, romances, HQs, dentre 

outros).  

OBJETIVOS 

Geral 

Desenvolver um sistema para compartilhamento de bibliotecas virtuais a fim 

de promover a troca e doação de obras variadas e facilitar a obtenção dessas obras.  

Específicos  

 Criar um software para exposição de acervo de livros, exibindo os 

interesses dos usuários (lista de desejos); 

 O cadastro dos livros no sistema será uma forma de catalogar e 

organizar o acervo pessoal dos usuários; 

 Promover trocas e doações entre os usuários, com o propósito de 

“reutilizar” livros parados em estantes e diminuir o custo da obtenção 

de novas obras, mutuamente, disponibilizando um variado acervo de 

obras para os usuários. 

METODOLOGIA 



O desenvolvimento do sistema CELIVRA foi feito a partir de 4 fases 

fundamentais: Levantamento de Requisitos, Projeto, Implementação e Testes. 

A ideia do desenvolvimento do sistema surgiu a partir de um “brainstorming” 

que tinha como objetivo encontrar funcionalidades para um projeto de estante virtual. 

Após as discussões chegou-se à conclusão de que a obtenção de livros ou 

correlatos poderia ser facilitada. 

No levantamento de requisitos foi tomado como base a primeira discussão. A 

partir disso foram feitas pesquisas e através de notícias e entrevistas, e outras 

ideias, foi possível concluir de que um sistema que se baseasse em trocas e 

doações seria interessante. Depois das definições da ideia e das regras de negócio 

foi feita uma pesquisa na internet para identificar os diferentes tipos e categorias de 

livros. 

Na fase de projeto foram redigidas as regras de negócio e as funcionalidades 

do sistema. Além disso, foram atribuídas a cada integrante do grupo tarefas 

referentes às próximas fases, sendo elas: documentação, front-end, back-end, 

design e banco de dados. 

Nesta fase também foram feitos os diagramas de funcionalidade do sistema e 

as descrições dos mesmos, o dicionário de dados e o diagrama conceitual do banco 

de dados. 

Para auxílio na fase de implementação foram criados protótipos não 

funcionais a fim de facilitar a visualização do sistema e também para identificar 

atributos necessários. 

Com o projeto definido foi possível começar a implementação. O sistema foi 

desenvolvido na plataforma web com HTML5, a linguagem de programação 

escolhida foi o PHP por sua melhor adequação ao cenário. Além disso, alguns 

campos de formulários tiveram suas validações feitas por JavaScript para que os 

dados fossem consistidos antes de serem enviados ao banco de dados. Foram 

utilizados frameworks phpLot para criar os gráficos de setores (indicando a 

quantidade de itens por tipo na biblioteca do usuário) e o histograma (indicando as 

movimentações do usuário) para obtenção de relatórios que o sistema gera para os 

usuários. Outro framework utilizado foi o phpMailer para enviar os e-mails 

necessários do sistema. Por fim a tecnologia utilizada para banco de dados foi o 

MySQL, permitindo armazenar informações dos usuários e de suas bibliotecas.  



A fase de testes foi feita por todos os integrantes com o objetivo de encontrar 

erros na utilização do sistema. Estes testes foram necessários, e também 

possibilitou preencher a base de dados do sistema e analisar o comportamento do 

mesmo (teste de carga).  

O core do sistema é a execução das trocas e doações que a partir dos testes 

vislumbramos a tratativa de todas as consistências bem como o efetivo 

funcionamento das funcionalidades envolvidas em todo esse processo. 

DESENVOLVIMENTO 

 O sistema 

O CELIVRA é um sistema de compartilhamento de bibliotecas virtuais, o qual 

o usuário poderá cadastrar-se e efetuar trocas e doações de livros, mangás, HQs ou 

revistas com outros usuários. O sistema também é responsável por mostrar 

informações referentes a biblioteca de cada usuário gerando dados estatísticos 

referentes as movimentações de troca e doação. 

Para poder ter acesso ao sistema o usuário deverá efetuar cadastro 

(informando e-mail, nome de usuário, nome, sobrenome, endereço e data de 

nascimento) e após isso deverá ativar sua conta através de um código que será 

enviado para o e-mail cadastrado, portanto é essencial que o e-mail cadastrado seja 

válido, pois será o meio de comunicação entre o sistema e o usuário ou entre os 

vários usuários. Para acessar o sistema, após ter a conta ativa, o usuário deverá 

informar o e-mail cadastrado, ou o nome de usuário, e a senha. 

Ao ter acesso ao sistema, o usuário poderá cadastrar itens em sua respectiva 

biblioteca, clicando em “Minha Biblioteca” e depois em “Novo Item”, e no cadastro 

deverá ser especificado nome do item, autor, editora, ano, edição, número de 

páginas e uma pequena descrição do mesmo, além disso é necessário cadastrar o 

tipo do item (Livro, HQ, Mangá ou Revista), a categoria de acordo com o tipo e o 

idioma do mesmo. 

Nesse cadastro o usuário também terá que especificar se o livro está 

disponível para doação e/ou troca, ou apenas especificar se é um livro de acervo 

próprio. Caso o usuário possua interesse em algum item específico, ele poderá 

cadastrar itens em uma lista de desejos para que outros usuários saibam o que ele 

busca, bastando clicar em “Lista de desejos”. Por fim é possível excluir itens tanto da 

biblioteca quanto da lista de desejos. As telas de cadastro de item próprio e lista de 



desejos são semelhantes, porém, a tela de lista de desejos não possui o campo 

disponibilidade. A tela de biblioteca de usuário pode ser observada na figura 1. 

 

Figura 1 – Biblioteca do Usuário. 

 

O usuário poderá também modificar informações do seu perfil, como por 

exemplo (nome, endereço, informações para contato, senha, foto de perfil, dentre 

outros), além de poder excluir o perfil. 

Como se trata de um sistema de trocas e doações os usuários poderão fazer 

solicitações entre si. Para que isso ocorra os usuários poderão visualizar a biblioteca 

e a lista de desejos de outros usuários, desde que estes usuários estejam no mesmo 

Estado (esta regra deve ser atendida). O menu superior do sistema possui a opção 

de Bibliotecas, Doações e Trocas, para que os usuários possam localizar bibliotecas 

de outros usuários, itens para doações e itens para troca, respectivamente. O e-mail 

dos usuários será público, pois trata-se de um meio de comunicação entre dois 

usuários diferentes. Além disso poderão visualizar informações do item, clicando 

com o botão direito no item desejado, como mostra a figura 2. 

 



 

Figura 2 – Visualização do item. 

 

Para fazer solicitações os usuários deverão procurar itens de acordo com o 

que eles procuram e com base na disponibilidade desses itens fazer solicitações. 

Existem três tipos de solicitações: solicitação de doação, solicitação de troca e 

oferecimento de doação. 

No caso da solicitação de doação o usuário poderá solicitar doação a outro 

usuário, de itens disponíveis para tal, e, caso o proprietário do item aceite, a doação 

será realizada. 

As solicitações de troca serão semelhantes às de doações, o usuário poderá 

solicitar trocas de acordo com itens disponíveis para troca de outras bibliotecas, 

porém para solicitar troca ele deverá oferecer um item, também disponível para troca 

de sua própria biblioteca, e ficará a cargo do usuário não solicitante aceitar ou não a 

troca.  

Um ponto importante é que só ocorrerão trocas de itens do mesmo tipo, 

portanto livros só poderão ser trocados por outros livros, mangás por outros mangás 

e assim por diante. A figura 3 mostra a solicitação de troca sendo efetuada. 

 



 

Figura 3 – Solicitação de troca 

 

A última forma de solicitação é o oferecimento de doações. Neste caso os 

usuários poderão oferecer doações a outros usuários de acordo com a lista de 

desejos dos mesmos e cabem a estes aceitar ou não a doação. Para oferecer um 

item pela Lista de Desejos é necessário que o usuário tenha o item em sua 

biblioteca. 

As solicitações podem ser aceitas ou recusadas e no caso de quem efetuou a 

solicitação também poderá ser cancelada, caso o usuário mude de ideia (isso 

também vale caso o usuário aceite uma troca ou uma doação). 

Após as solicitações aceitas os usuários deverão efetuar a troca ou a doação, 

que fica a cargo dos mesmos, depois disso deverão finalizar as mesmas para que o 

sistema efetue a movimentação dos itens e efetue a troca de donos dos mesmos. 

Para toda a movimentação efetuada é disparado um e-mail para ambos 

usuários envolvidos, como forma de alerta, além disso o sistema também conta com 

sinalizadores das solicitações. A tela de troca é semelhante a tela de doação, 

diferenciando somente a aba de Lista de Desejo. As movimentações serão 

gerenciadas pelos usuários, portanto o sistema o auxiliará mostrando a situação das 

mesmas sempre obedecendo a ordem de solicitação. Na visualização da 

movimentação são exibidas informações importantes como data da solicitação, 

status da solicitação, livros envolvidos e usuários da movimentação. 



 

Figura 4 – Tela de Doações 

O sistema também terá um dashboard com informações referentes a sua 

biblioteca como os 10 itens mais visualizados, quantidade de movimentações e 

porcentagem de tipos de itens cadastrados na mesma, para facilitar a organização e 

controle de acervo (Figura 5). 

 

Figura 5 – Dashboard com estatísticas do usuário 



RESULTADOS 

Após a finalização do projeto, disponibilizamos alguns acessos para usuários 

específicos a fim de avaliar o sistema. Apesar de termos uma população controlada 

nesta fase (aproximadamente 30 pessoas), o resultado foi positivo sendo que os 

usuários gostaram do fato de ter como trocar seus livros e obter outras obras que 

necessitam. Um ponto relevante citado pelos usuários foi o custo benefício, 

principalmente quando se trata de livros acadêmicos que normalmente tem um alto 

custo. Essa prática já ocorre na faculdade, porém de forma restrita aos grupos de 

amigos e convívio em sala de aula. 

A próxima fase contempla a disponibilização do sistema em uma instituição 

de ensino e monitoramento por um período para evidenciar a viabilidade da 

aplicação proposta. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considera-se neste projeto que o objetivo do sistema foi promover o 

compartilhamento de conteúdo através de trocas e doações gerando, assim, um 

maior interesse do público à diferentes tipos de obras e um acesso facilitado.  

Uma das ideias futuras para o sistema é agregar a funcionalidade que permite 

criar grupos de leitura para usuários com gostos semelhantes, desenvolvendo a 

habilidade de debate e o relacionamento interpessoal destes usuários. Para isso 

propõem-se um estudo aprofundado em torno da web semântica e ontologias a fim 

de traçar perfis para pessoas com gostos semelhantes e sugerir livros 

automaticamente que atendam a sua lista de desejos. 

O projeto CELIVRA não tem limitações e pode direcionar o foco social entre 

usuários que possuam mesmo interesse facilitando a disponibilização e obtenção 

das obras necessárias para a aprendizagem do aluno e comunidade. 
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