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Introdução

No agronegócio, a utilização de sistemas para medição da produção agrícola sempre auxiliou o 
setor a se preparar para situações adversas como a seca, as pragas, etc. e ajudou a melhorar o 
controle da produção agrícola.

Com base em dados da Embrapa Soja obtidos em um período de 10 anos, entre 1999 e 2009, 
sobre os rendimentos, área colhida e produção observada na cultura da soja, foi disponibilizado 
um sistema web que possibilita o acesso às informações sobre perdas econômicas na produção 
da soja ocasionadas por eventos de seca, nas diferentes regiões do Estado do Paraná.

Material e Métodos

O ponto de partida foi uma planilha eletrônica contendo informações que necessitavam ser 
repassados a pesquisadores, técnicos e demais interessados permitindo-lhes o acesso via web, 
sem a dependência de um determinado aplicativo. A partir desta premissa, foi feita uma análise 
inicial para definir como armazenar estas informações de forma eficiente e dinâmica e qual 
ferramentas seriam utilizadas no desenvolvimento do projeto.

Para o desenvolvimento da página web que abriga o sistema, foi utilizado o CMS Joomla 
(Joomla, 2009) versão 1.5.15. O conteúdo disponibilizado foi desenvolvido utilizando a 
linguagem de programação web PHP (PHP, 2010), a linguagem Javascript e o Sistema de 
Gerenciamento de banco de dados (SGBD) MySqL (MYSqL, 2010) para armazenar os dados.

Foi desenvolvido um banco de dados relacional (Elmasri & Navathe, 2002), que abriga as 
informações referentes às seguintes variáveis: rendimento da soja (toneladas por ha), área 
colhida (1000 ha) e produção observada (1000 toneladas). Neste banco de dados, foram criadas 
4 tabelas para armazenar as informações de modo dinâmico e estruturado.  Abaixo está a 
descrição de cada uma das tabelas.

Localidade: •	 tabela responsável por armazenar as localidades das regiões do Estado do 
Paraná.

Período:•	  tabela responsável por armazenar os períodos referentes às estimativas.

Tabela:•	  tabela responsável por armazenar os valores referentes a tipo de tabela, 
localidade e período.

TipoTabela: •	 tabela responsável por armazenar os nomes dos tipos de tabelas.



 

49V Jornada Acadêmica da Embrapa Soja

A partir dos dados dispostos no banco de dados relacional descrito acima, foi desenvolvida 
uma página Web que gera uma tabela de perdas econômicas, cujos valores são calculados 
dinâmicamente no momento da busca. 

Fig. 1. Tabela perda de produção (em 1000 US$). O usuário especifica o valor da soja em US$ por tonelada e o ano de referência 

para os cálculos das perdas.

Resultados e Discussão

O sistema está disponível no endereço eletrônico http://bionifo.cnpso.embrapa.br/seca, 
acessando o link “Estimativas de perdas por seca na cultura da soja”. Nessa página, o 
pesquisador ou público interessado pode especificar os parâmetros da busca e verificar a 
estimativa de perda na produção naquela situação específica. A busca é baseada nos seguintes 
parâmetros: valor da soja em toneladas (US$) e ano-safra de referência.

Conclusões

A utilização de ferramentas web para disponibilizar informações de pesquisa permite alcançar 
uma gama muito maior de pessoas relacionadas aos estudos da soja, possibilitando troca de 
informações sobre a cultura de maneira muito mais ampla.
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