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Projeto de IHC 

Parte 1 – Entendendo o problema 

 
RESUMO 

O Projeto AVASOJA tem como objetivo criar um projeto de interface para um sistema 
computacional que facilite a avaliação de variedades de soja através de ensaios experimentais 
realizados em diversas regiões do Brasil. Este processo envolve uma grande quantidade de dados 
a serem avaliados, que posteriormente serão analisados por uma ferramenta estatística que possa 
gerar informações úteis ao especialista. As informações serão utilizadas para descrição de 
características do produto (variedade de soja) que facilitem ao agricultor na hora da escolha por 
determinada variedade de soja, assim como informações para o plantio. 
 
Sobre a Parte 1 do Projeto 

 
O objetivo principal da Parte 1 do projeto é entender o problema sendo trabalhado, 

identificando as necessidades de usuários alvo e as questões que envolvem o problema. Na seção 
1 descreve-se a infra-estrutura de hardware e software necessária para implementação do projeto, 
uma descrição de características importantes do ambiente onde serão executados as tarefas do 
usuário. Assim como os papeis destes usuários na realização de tarefas.  A seção 2 descreve os 
usuários envolvidos com o sistema. Na seção 4 será apresentada uma descrição estruturada das 
tarefas realizadas pelos usuários antes do sistema ser implementado e também após a 
disponibilização do sistema. Como resultado desta análise, na seção 5 serão definidos três 
princípios importantes de usabilidade do sistema no contexto do sistema proposto, de modo que 
possa ser medido e observado na avaliação do protótipo do sistema. 

 
1. Descrição das Organizações Técnica e Social Sistema 
 

O crescimento da produção e o aumento da capacidade competitiva da soja brasileira 
sempre estiveram associados aos avanços científicos e à disponibilização de tecnologias ao setor 
produtivo. Até o final dos anos 60, a pesquisa com a cultura da soja no Brasil era incipiente e 
concentrava-se na Região Sul do País, atuando, fundamentalmente, na adaptação de tecnologias 
(variedades, principalmente) introduzidas dos EUA. Na década de 80 e 90 a explosão na 
produção brasileira de soja atingiu a região Centro-Oeste (ver Figura 1), promovendo o estado 
do Mato Grosso (MT), de produtor marginal a líder nacional de produção e de produtividade de 
soja, com boas perspectivas de consolidar-se nessa posição. 

Até 1970, a preocupação maior dos programas de pesquisa de soja brasileiros era com a 
produtividade. Com menor ênfase, também buscavam a altura adequada da planta para a colheita 
mecânica, a resistência ao acamamento e resistência à deiscência das vagens. Os problemas 
fitossanitários não preocupavam muito os pesquisadores da época. Foi somente a partir dos anos 
80 que resistência a doenças como a Pústula Bacteriana, o Fogo Selvagem e a Mancha Olho-de-
Rã passaram a se constituir em características necessárias para a recomendação de uma nova 
cultivar. Posteriormente, problemas fitossanitários maiores surgiram, como o Cancro da Haste, o 
Nematoide de Cisto e o Oídio, ampliando a lista de exigências para a recomendação de novas 
cultivares. Atualmente a pesquisa de experimentação de ensaios de diversas empresas públicas e 
privadas de pesquisa de soja tem sido apoiados pela lei de proteção de cultivares [Garcia, 2002] e 
pelos diversos avanços relacionados ao melhoramento genético. 
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Fig. 1 Produção de soja no Brasil – Evolução por Estado [Embrapa, 2004] 

 
O registro de cultivares no Brasil é atribuição do Serviço Nacional de Proteção de 

Cultivares- SNPC, que coordena e administra o Registro Nacional de Cultivares - RNC 
[Agricultura, 2007], edita as normas para os ensaios de Valor de Cultivo e Uso (VCU), 
inspeciona a execução dos ensaios de VCU, analisa os requerimentos dos interessados em 
registrar novas cultivares, delibera sobre a inscrição de uma nova cultivar e edita e mantém a 
Listagem Nacional de Cultivares Registradas no país. Para o registro há necessidade de se dispor 
de informações sobre o comportamento da cultivar nas condições ambientais do país [Buso, 
2001]. A importância do VCU está em que os produtores vão dispor de informações biológicas 
sobre o comportamento da nova cultivar nas condições brasileiras, e estas vão auxiliá-los na 
tomada de decisão da escolha de uma nova cultivar. 

O programa de pesquisa da soja da COODETEC (Cooperativa Central de Pesquisa 
Agrícola) [Coodetec, 2007] dentro deste contexto vem adequando-se às normas de VCU para 
registro de suas cultivares em diferentes estados do Brasil e passou a ampliar a busca de 
variedades em diversos ambientes atendendo, além das características tradicionais como 
produtividade, ciclo, tolerância às principais doenças, resistência ao acamamento, adaptação aos 
diferentes tipos de solo e clima, também a objetivos específicos como tolerância a herbicidas, 
nematóides de galha e cisto, teores elevados de óleo e proteína, etc. Expandiu também sua rede 
de ensaios de fitotecnia principalmente com estudos de épocas de plantio e densidade, além da 
caracterização das cultivares para diferentes tipos de solo e níveis de fertilidade. Estes estudos 
visam prestar informações mais completas ao agricultor principalmente sobre as cultivares novas. 

Neste sentido este projeto visa criar um protótipo de interface computacional que auxilie 
especialistas do domínio (Eng. Agrônomos) neste processo de avaliação e definição de 
características de variedades de soja em diversos ensaios experimentais em localizações do país.  

No ambiente da organização pesquisada, este processo de avaliação de ensaios 
experimentais é auxiliado apenas parcialmente por dispositivos computacionais. Na qual 
primeiramente são definidas as áreas de ensaios, as variedades que serão avaliadas e como elas 
serão dispostas dentro de determinada área. A partir deste estudo são elaboradas planilhas 
eletrônicas que são impressas e utilizadas pelo especialista que executa a avaliação dos ensaios de 
forma manual. Posteriormente estes dados são inseridos em uma planilha eletrônica, com um 
tratamento nos dados, que são finalmente podem ser analisados com o auxílio de ferramentas de 
estatística. Todo este processo envolve basicamente analistas da área de TI da empresa que 



Projeto IHC (Parte 1 - Entendendo o problema) 
AVASOJA – Avaliação de Variedades de Soja  

André Abe Vicente, Marllos Paiva Prado e Renato Resina de Oliveira Campos 

 

- 5 - 

possuem papel fundamental na criação das planilhas para os ensaios experimentais e também no 
apoio para integração dos dados avaliados manualmente pelo eng. agrônomo para ferramentas 
estatísticas. Além disso o grupo de eng. agrônomos terá apoio na execução de tarefas de um 
grupo de técnicos agrícolas. Alguns dados serão obtidos através de análise em laboratório por 
especialistas, como por ex. peso, tipo de semente etc. 

As seções 2 e 3 que descrevem os usuários e as tarefas desempenhadas pelos mesmos foi 
feita principalmente em reuniões de brainstorm com o especialista (eng. agrônomo) e com um 
questionário inicial (Anexo I) aplicado no primeiro contato com o especialista. 

 
2. Descrição dos Usuários 
 
Analistas de TI. 

Grupo de analistas especialistas na infra-estrutura de apoio computacional aos ensaios de 
experimentos de soja, responsável pela criação das planilhas de avaliação dos ensaios, mapas dos 
ensaios e relatórios requisitados pelos especialistas  assim como no posterior preparo para 
integração dos dados avaliados pelo engenheiro agrônomo a ferramentas estatísticas. 

 
Eng. Agrônomos 

Grupo de pesquisadores responsáveis por: 
� Auxílio na montagem do ensaio experimental através da: 

o Definição de áreas de plantio utilizadas para os ensaios experimentais; 
o Estabelecimento quais as linhagens que serão avaliadas, e como as 

mesmas serão dispostas dentro da área de plantio; 

� Definir época para o plantio das linhagens de soja; 

� Avaliar periodicamente o ensaio de soja de acordo com a norma VCU; 
� Analisar a necessidade de aplicação de herbicidas e adubação da área do 

experimento. 
� Definir o período de colheita do ensaio e auxiliar este processo. 
� Gerar o produto final: variedade de soja 

 
Técnicos Agrícolas 

Grupo de técnicos responsáveis por apoiar na montagem, avaliação, manutenção e 
colheita do ensaio experimental, seguindo diretrizes previamente analisadas pelo eng. agrônomo. 
 
Analistas de Laboratório 
 Grupo de analistas de laboratório são responsáveis pela entrada de dados específicos das 
variedades de soja que devem ser analisados em laboratório, como por ex. peso, tipo de semente 
etc. 

 
3. Análise das Tarefas 
 

A análise de tarefas executadas dentro do ambiente pelos usuários foram baseadas em 
entrevistas com o especialista e no fluxograma que resume como o programa de pesquisa de 
soja da empresa realiza a sua tarefas, desde os estágios iniciais de hibridação até a geração de 
variedades para o produtor (ver Figura 2). Posteriormente é feito uma descrição das tarefas 
executadas no processo de avaliação de variedades de soja que pouco irá mudar com a adoção 
do sistema computacional e que é descrita em forma de HTA (Hierarchical Task Analysis) – 
ver Figura 3. 
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Fig. 2 Fluxograma de um Programa de Pesquisa de Soja 

 
0. Avaliação de Ensaios de Soja 
1. Estágios Iniciais para geração de linhagens de soja 
 1.1 Cruzamentos com base em grupos de hibridação: Escolha dos especialistas (eng. 
agrônomos) sobre qual variedades será feito os cruzamentos que vão originar a geração F1. Estes 
cruzamentos são feitos com base no mercado futuro da cultivares, sendo direcionados e criados 
grupos para os mais diversos fins, segundo características de região de adaptação, resistência a 
doenças, qualidade de grãos e outros, como por exemplo, cultivares para o sul, cerrado, 
transgênicas, resistentes a doenças, com alto teor de proteína etc; e assim para os mais diversos 
grupos, utilizando-se materiais com essas características. 

1.2 Execução da hibridação das gerações F1, F2, F3,F4: Obter no fim um bom nível 
de homozigose para seleção de plantas. Seleção com base em plantas fenotipicamente 
interessantes e características superiores como boa produtividade, estatura da planta, inserção da 
primeira vagem, número de grãos por vagem entre outras.. 

1.3 Teste de Progênie: Diversas avaliações são feitas como a segregação de flores de um 
mesmo cruzamento, sintomas da doença chamada Microsphaera diffusa (Oídio), ensaios de grupo 
TH (Tolerante a Herbicida), seleção de grupos de maturação (super-precoce, precoce, médio e 
tardio). 
 
2. Ensaios Preliminares e Ensaios VCU 
 2.1 Ensaios Preliminares de I e II Ano: Ensaios preliminares são realizados em quatro 
ambientes, inclusive para avaliação de características em três ambientes de altitude acima de 900 
metros. Sendo que cada linha do ensaio (progênie) receberá um número de batismo, 
caracterizando uma nova linhagem. 

2.2 VCU (Valor de Cultivo e Uso): São testadas linhagens em vários locais e ambientes 
diferentes distribuídos por todo o País no mínimo 2 anos. Em cada local fazem parte do ensaio 
vinte e duas linhagens mais três testemunhas (que são variedades que servem como referência no 
ensaio), estas linhagens são divididas em grupos de maturação, com três repetições. As 
testemunhas normalmente são as cultivares mais plantadas na região ou que possuem uma 
característica específica que se quer avaliar. No final do ciclo produtivo são colhidos todas as 
parcelas e aquelas que se mostrarem superiores seguem adiante.  

Depois de todas as avaliações é feito um relatório que contém informações divididas em 
quatro grupos: (1) dados de produtividade, (2) comportamento ou reação as principais pragas e 
doenças, (3) região de adaptação e (4) outros dados que justifiquem a sua importância para o 
mercado nacional.  
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3. Definição e Entrada de dados de Testes Preliminares e Ensaios VCU 
3.1 Definição do Local e área do Ensaio 
3.2 Definição das Linhagens de Soja e Testemunhas para o Ensaio: A escolha das 

linhagens para os Testes Preliminares e Ensaios VCU são feitas com base nos processos iniciais. 
3.3 Construção do Mapa do Ensaio (Croqui de Localização): A construção do mapa 

é feito com base na área do ensaio, e as variedades são dispostas são agrupadas em sulcos que 
serão dispostos no local do ensaio de forma aleatória. 

3.4 Entrada de Dados: Dados pré-estabelecidos para avaliação de linhagens de soja são 
inseridas no sistema. 
4. Realização da Avaliação do Ensaio 

4.1 Avaliação feita por Eng. Agrônomos e Técnicos Agrícolas: Avaliações são feitas 
de acordo com um conjunto de critérios para cada variável em cada fase de desenvolvimento da 
cultura de soja. 

4.2 Avaliação feita por Especialistas de Laboratório: Algumas variáveis devem ser 
obtidas qualificas ou quantificadas em laboratório como por exemplo: peso por parcela, peso por 
hectares, cor do tegumento, hilo. 
5. Realização de Análises Estatísticas: são feitas análises de estabilidade e adaptabilidade das 
linhagens comparando-se resultados de anos anteriores, ambientes e comparando-as com 
testemunhas. 
 

 
Fig 3. HTA (Hierarchical Task Analysis) do projeto AVSOJA 

 
4. Critérios de Usabilidade 
 

� Familiaridade: este conceito deve ser bastante explorado pelo projeto AVSOJA, 
facilitando o aprendizado do usuário por meio de uma interface parecida com o meio 
atualmente utilizado (planilha eletrônica), com a diferença de que a interface 
disponibilizará mais interatividade do que apenas uma planilha eletrônica impressa, 
facilitando assim o processo de avaliação dos experimentos.  

� Observabilidade e Capacidade de resposta: Como quantidade de variedades de soja 
em um único ensaio geralmente é grande, a interface deve disponibilizar recursos que 
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facilitem a navegação pelo sistema. Uma interação com sucesso irá depender fortemente a 
habilidade do usuário visualizar o atual estado do sistema baseando-se nas informações 
visíveis ao usuário. Além disso, as mudanças dentro do sistema devem ocorrer de forma 
rápida o bastante para que o usuário não tenha que se perguntar se ele executou a 
operação correta (ou o sistema está funcionando corretamente). Após a tarefa física ser 
completada, os usuários devem ter o entender o procedimento da tarefa, e como eles 
devem estar aptos para avaliar que o seu objetivo foi alcançado com sucesso. 

� Conformidade de Tarefas: o principal objetivo do sistema é facilitar a interação do 
especialista (eng. agrônomo) e a entrada de dados de seus experimentos executados 
em campo. Estes dados servirão posteriormente para geração de relatórios que 
imprimam os dados levantados por estes experimentos além de alguns dados poderem 
ser utilizados por relatórios estatísticos. Estes serviços do sistema devem suportar 
todas as tarefas que o usuário precisa realizar, da maneira que o usuário espera. 
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Anexo I – Questionário com o Especialista 
 

1. Qual a sua função dentro da empresa, ou seja, quais as funções mais comuns que 
você executa como pesquisador. 

(Pesquisador Eng. Agrônomo): Participo do programa de pesquisa de Soja na qual 
desempenho basicamente tarefas ligadas a avaliação e criação de novas variedades de soja que 
sejam competitivas mediante as exigências do mercado. 
 
2. Resumidamente, quais as outras pessoas envolvidas com a avaliação dos ensaios 

de soja e as suas respectivas funções. 
(Pesquisador Eng. Agrônomo):  Como a empresa possui diversos ensaios pelo país, são 
necessários diversos engenheiros agrônomos e técnicos agrícolas para acompanhar todos os 
ensaios de soja executados anualmente pela empresa. Além disso há o apoio de especialistas 
do laboratório que além que possuem o papel de analisar certas variáveis essenciais para 
avaliação dos ensaios. 
 
3. Você acredita que o processo realizado manualmente pode ser auxiliado pela 

ajuda computacional? 
(Pesquisador Eng. Agrônomo):  O processo de avaliação dos ensaios de soja já é realizado 
parcialmente com o auxílio do computador, no entanto a avaliação dos ensaios em campo é 
feito de forma manual com livros impressos por um software que foi implementado pela 
equipe de T.I. Esta etapa manual dificulta muitas vezes o nosso trabalho, gerando um 
retrabalho para que os dados sejam inseridos no sistema para análises estatísticas e geração de 
relatórios. A geração de relatórios e a consulta de dados inseridos no sistema atualmente não 
pode ser feito pelos pesquisadores, mas apenas pelo especialista da área de T.I. que imprime 
relatórios requisitados pelos pesquisadores. 
 
4. Qual o seu grau de habilidade com o uso do computador, de que forma você utiliza 
o computador no seu dia a dia na empresa. 
(Pesquisador Eng. Agrônomo):  Utilizo o computador para tarefas rotineiras como o uso 
da Internet para comunicação interna e externa, notícias, previsão do tempo. Além disso 
existem alguns sistemas que já estão sendo utilizados pela organização para o gerenciamento 
da empresa. No entanto a tarefa de executar a avaliação de ensaios de soja para criação de 
novas variedades para a empresa deve ser aperfeiçoada para que possamos ser mais 
competitivos.  

 
 
 

 
 
 

 


