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Resumo 

O Brasil possui uma grande produção agrícola devido a 

sua potencial expansão, seja em área produzida ou com 

o aumento de produtividade. A grande produção 

nacional de grãos deve passar por padrões rígidos de 

classificação do MAPA – Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, para que possa ser 

identificada sua qualidade. Esse trabalho é 

extremamente cansativo e podendo ocorrer erros no 

processo de classificação. Este trabalho apresenta um 

framework para geração de padrões de metadados, para 

classificação de grãos e, com isso, eliminando ou 

diminuindo os erros no processo de classificação e de 

análise da qualidade de produtos. 

Introdução  

 A classificação de grãos é importante em âmbito 

nacional, sendo o Brasil um grande produtor e 

exportador de grãos, e devendo seguir regras 

específicas ditadas pelo MAPA - Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento. (INFORME 

AGROPECUÁRIO, 2004). 

 Framework é definido por Coad como um 

esqueleto de classes, objetos e relacionamentos 

agrupados para construir aplicações específicas (COAD, 

1992). Assim, um framework pode utilizar do padrão de 

metadados  para classificação de grãos utilizando de 

seus dados para substituir tabelas e cálculos manuais. 

 A utilização de framework e padrão de 

metadados permitem que o processo de classificação 

seja realizado de forma automâtica e o classificador não 

necessite de dados impressos e realização de cálculos 

manuais. Todo o processo é realizado via sistemas de 

classificação gerados pelo Framework. Os padrões de 

metadados são gerados para os grãos definidos.   

Material e Métodos 

Para realização desta pesquisa foi feito o 

levantamento de padrões de metadados e análise para 

que fosse incluído no framework. Com a Linguagem 

Java, foi implementado o framework. 

Houve a participação num curso de 

Classificação de Grãos, junto ao Sindicato Rural, para 

entendimento do processo manual de classificação de 

grãos. Neste curso foi abordada a classificação da soja, 

do milho e do trigo. 

Na implementação foram consideradas duas 

premissas: i) a interface do framework deveria ser 

amigável ao usuário, com facilidade de uso; ii) utilizar o 

padrão de metadados para classificação de grãos 

(EVERZ, et. al. 2019).   

Resultados e Discussão 

 Como garantia do funcionamento do framework 

de maneira prática e simples foram desenvolvidas 

classes de análise através de diagramas, podendo desta 

maneira garantir como se daria o relacionamento entre 

as classes componentes do framework. 

 O framework foi organizado em classes, onde a 

classe primária está com as características comuns aos 

três grãos análisados (soja, milho e trigo), seguida pelas 

classes das aplicações específicas de cada grão. 

Também, foi definida uma classe específica para 

apresentação de uma tabela com os limites máximos 

permitidos pelo MAPA para ser apresentada ao usuário, 

antes das demais interações de inserção de dados para 

avaliação e cálculo dentro do framework. 

Conclusões 

 A utilização da tecnologia empregada nas mais 

diversas áreas pode ser extremamente benéfica, 

melhorando a qualidade do trabalho e diminuindo o 

tempo necessário para executar este mesmo trabalho.  

 Em especial, a classificação de grãos 

automática permite melhoria da qualidade dos serviços e 

garantia da informação correta sobre o produto a ser 

consumido. O uso de padrões de metadados permite a 

definição de um conjunto de metadados para descrição 

dos atributos de classificação de grãos, diminuindo a 

ambiguidade das informações sobre grãos.  

 Como perspectivas de pesquisas futuras, 

sugere-se o uso de análise de imagens no framework 

para classificação de grãos utilizando padrões de 

metadados.  
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