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O trabalho realizado sobre o módulo cultivares visa obter a s 
informações publicadas pelo Ministério da Agricultura, sobre os 
cultivares inscritos no Zoneamento Agrícola de cada Unidade da 
Federação. Estes dados, hoje disponíveis de maneira restrita, 
deverão ser de fácil acesso para qualquer usuário da internet. O 
módulo também deve atingir amplamente qualquer tipo de produtor 
do setor produtivo, pois está vinculado ao projeto WebAgritec, que é 
sistema inteligente para organizar as informações sobre as cadeias 
produtivas do agronegócio, facilitando a tomada de decisão.
Como citado acima, este módulo tem como principal característica o 
fácil acesso  às informações de culturas, desse modo foi elaborado 
em plataforma Web, utilizando para o desenvolvimento as linguagens 
orientadas a objeto: JAVA, para a aplicação servidora, e Adobe Flex 
3, pra a aplicação cliente, além de um serviço de entrega de dados 
de grande velocidade AMF (ADOBE SYSTEM,2010), garantindo a 
entrega das informações através da serialização dos dados para o 
formato binário (como informado na especificação AMF da Adobe), 
e também da arquitetura Model View Control (MVC) como forma de 
interação entre os módulos do software construído. 
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Para a obtenção dos dados sobre a cultura pretendida, o usuário 
dispõe de filtros e também de um gráfico, que demonstra a produ-
tividade no município no qual o usuário pretende plantar. Os dados 
utilizados para calcular esta produtividade foram retirados do IBGE 
(IBGE, 2010). Os filtros são específicos para cada consulta, ou seja, 
eles se adaptam de maneira dinâmica às diferentes características 
da cultura selecionada, e o mesmo ocorre para o gráfico. Com isso, 
evita-se que o usuário fique restrito a poucas formas de consulta e o 
possibilita aplicar o filtro em características ímpares de cada cultura. 
Além disso, os filtros podem estar em dois estados: ativos (sinalizados 
pela cor verde) e inativos (sinalizado pela cor vermelha), possibilitando 
uma busca sem filtros caso assim o usuário deseje. Todas as caracte-
rísticas citadas acima são demonstradas, abaixo na Figura 1.
Após a filtragem, é acessada a base de dados e são selecionados 
os valores interessantes ao usuário, respeitando os parâmetros de 
filtragem por ele anteriormente estabelecido. Todas as informações da 
base de conhecimento foram informadas pelo Ministério da Agricultura 
Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2010).
Os dados obtidos pela busca realizada são demonstrados por meio 
de uma tabela. Devido aos resultados das consultas de diferentes 
culturas terem parâmetros de resposta singulares, a tabela de 
resposta, assim como os filtros, se ajusta de maneira dinâmica para 
as possíveis culturas selecionadas, contemplando assim as diferentes 
peculiaridades da cultura escolhida. Todas as características citadas 
acima são demonstradas abaixo, na Figura 2.
O trabalho obteve sucesso tanto na metodologia quanto na arquitetura 
empregada, dessa maneira os objetivos propostos pelo trabalho 
foram alcançados, possibilitando que as informações sejam obtidas 
facilmente por qualquer usuário Web, cuja interface, devido às 
plataformas utilizadas, pode melhorar a interatividade e a usabilidade 
para os usuários.
Agradeço a equipe do projeto WebAgritec por me auxiliar em diferentes 
momentos na construção do módulo cultivares, em especial Bruna 
Mangini.
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