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É notório o número de softwares, scripts e rotinas desenvolvidas, visando a análise estatística de 

dados e/ou bioinformática, inclusive o Brasil tem figurado com grandes pesquisadores e grupos 

de pesquisa nessas áreas. No entanto, são mínimos os sistemas gratuitos que visem a automação, 

digitalização, armazenamento e distribuição de informações entre bancos de dados, 

especificamente para o melhoramento vegetal. O presente trabalho teve como objetivo 

desenvolver um software destinado a geração de etiquetas, com uso de papel “laserfilm”, e coleta 

de dados, através de leitor óptico e código de barras. Para o desenvolvimento dos algoritmos, foi 

utilizado o ambiente Delphi 7 e gerador de formulários Rave 5, para posterior utilização em 

computadores, sob plataforma Windows® (XP,Vista, 7 e 8). O sistema dispõe de dois módulos, 

onde o primeiro se refere à geração de etiquetas, em dois tamanhos distintos, porém, ambos com 

informações das parcelas experimentais nos códigos de barras, formato 39barcode. O segundo 

módulo conta com algoritmos para recepção de dados, transmitidos sob protocolo RS-232, ou 

mesmo através de cabos USB para conversão, a partir de balanças eletrônicas que apresentem 

transmissão de dados de forma contínua. O módulo capta os dados de peso, aguarda as 

informações da parcela experimental, obtidas através de leitor óptico, armazenando ambas as 

informações em um banco de dados temporário. Esse banco de dados é salvo em um arquivo, 

formato *txt, onde o mesmo pode ser utilizado, tanto em editores de texto (ex: Word® ouWrite), 

quanto em planilhas eletrônicas(ex: Excel® ou Calc). O módulo conta com dispositivos de 

segurança, onde o primeiro, relacionado à captação de dados, não permite que uma mesma 

parcela seja adicionada mais de uma vez. O segundo, mantém o banco de dados atualizado, 

assim como arquivo *.txt de backup, no caso de eventual queda de energia. Através de testes de 

campo foi constatado que a utilização de papel “laserfilm” é viável, desde que acrescido uma 

película de verniz sobre as etiquetas, de forma a conservar a estrutura do código de barras. Nos 

experimentos em casa de vegetação, não houve a necessidade da aplicação da camada de verniz. 

É possível concluir que o sistema se mostrou estável tanto nos testes de geração de etiquetas, 

quanto na captação e exportação de dados, sendo uma alternativa viável para aplicação em 

programas de melhoramento genético vegetal, que não dispõem de colheitadeiras, com sistema 

de captação de dados embarcado.  

 


