
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE – UNICENTRO 

 

 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DE PROPRIEDADES LEITEIRAS 

DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO E A 

UTILIZAÇÃO DE TIFTON 85 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 

 

 

PRISCILA ANDRIELY BOSAK 

 

 

 

 

 

 

GUARAPUAVA, PR 

2018 



PRISCILA ANDRIELY BOSAK 

 

 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DE PROPRIEDADES LEITEIRAS DO MUNICÍPIO DE 

CHOPINZINHO E A UTILIZAÇÃO DE TIFTON 85 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade 

Estadual do Centro-Oeste, como parte das 

exigências do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Veterinárias, área de concentração em 

Saúde e Produção Animal Sustentável, para a 

obtenção do título de Mestre. 

 

Prof. Dr. Sebastião Brasil Campos Lustosa 

Orientador 

 

 

 

 

GUARAPUAVA, PR 

2018  





iii 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Aos meus pais Dinha e Luiz, e irmãos Tici e Gui: minha família. É pequena e meio 

louca, mas é boa. Obrigada pelas traduções de última hora, viagens a Guarapuava de última 

hora, e o incentivo de sempre.   

Ao Prof. Dr. Sebastião Brasil Campos Lustosa, pela confiança, orientação e paciência 

durante esse caminho.   

Ao Jean, por não me deixar surtar muito além do necessário, e também pela ajuda em 

grande parte desse trabalho. Obrigada pela companhia, paciência e por acreditar em mim mais 

do que muitas vezes eu mesma acreditei. 

Aos meus amigos, pelas alegrias compartilhadas e comprrensão com minhas falhas, 

ainda mais exacerbadas quando tenho algo assim importante a fazer. Especialmente a Polly, 

amiga e companheira de faculdade e mestrado, também por toda ajuda dentro e fora da 

faculdade. 

A todos os professores do PPGCV, muitos dos quais presentes desde a graduação, pela 

contribuição na minha formação profissional. 

E também a todos que cederam seu tempo e suas propriedades para a realização deste 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

EPÍGRAFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Isso de ser exatamente o que se é ainda vai nos levar além” 

Paulo Leminski 



v 
 

RESUMO 

 

Priscila Andriely Bosak. Caracterização de propriedades leiteiras do município de Chopinzinho 

e a utilização de Tifton 85. 

 

No Brasil, o Tifton 85 tem sido amplamente utilizado em explorações leiteiras. Este trabalho 

teve a finalidade de buscar informações sobre as pequenas propriedades rurais familiares em 

Chopinzinho - PR e os fatores condicionantes de produção do Tifton 85 nestes 

estabelecimentos. Foram selecionadas 26 propriedades para aplicação de questionário, e dentre 

elas, cinco propriedades para análise de solo e análise bromatológica. Foram realizadas cinco 

coletas do pasto, entre dezembro/2016 e abril/2017, e uma coleta de solo para análise. Os 

resultados da análise bromatológica foram submetidos a análise de variância e coeficiente de 

correlação de Pearson em relação à altura do pasto. O tamanho médio das propriedades foi de 

15,5 hectares e a média de área destinada à produção de Tifton 85 foi de 3,4 hectares. A lotação 

rotacionada é a mais utilizada e o principal critério para permanência dos animais nos piquetes 

é o tempo. As análises de solo tiveram resultados semelhantes e considerados de boa qualidade 

para todos os elementos analisados. Embora as médias de matéria seca (MS), proteína bruta 

(PB), fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) entre as 

propriedades tenham sido muito próximas, estas diferiram significativamente entre si. A 

produção de matéria seca variou de 63 a 83 kg de MS ha-1dia-1 entre as propriedades. Ao 

verificar que existe diferença na produção entre propriedades que cultivam o Tifton 85 na 

mesma região, em mesmas condições climáticas e de solo, resta a conclusão que o manejo 

exerce papel importante no rendimento da planta. 

 

Palavras-Chave: análise bromatológica, Cynodon, pastagem, propriedade familiar rural. 
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ABSTRACT 

 

Priscila Andriely Bosak. Characterization of dairy properties in Chopinzinho and the use of 

Tifton 85. 

 

In Brazil, Tifton 85 has been used in dairy farms. This work had the purpose of obtaining more 

information about small family farms in Chopinzinho - PR, and the conditioning factors of 

Tifton 85 production in these establishments. A total of 26 properties were selected for the 

application of the questionnaire, and among them, 5 properties were selected for soil and 

bromatological analysis. Five pasture collections were carried between December/2016 and 

April/2017, and one soil analysis. The results of the bromatological analysis were submitted to 

analysis of variance and also Pearson correlation coefficient in relation to grass height. The 

average size of the properties is 15,5 hectares, and the average area devoted to the production 

of pasture is 3,4 hectares. The rotational stocking is the most used system, and the main criterion 

for the animals to remain in the paddocks is time. The soil analyzes had similar results and were 

considered of good quality for all the elements analyzed, to all properties. Although the dry 

matter (DM), crude protein (CP), neutral detergente fiber (NDF) and acid detergente fiber 

(ADF) averages between the properties are very close, they differed significantly among 

themselves. The yield of dry matter ranged from 63 to 83 kg DM ha-1day-1 between the 

properties. When there is a difference in production between the Tifton 85 farms in the same 

region, under the same climatic and soil conditions, the conclusion is that management plays 

an important role in the yield of the plant. 

Keywords: bromatological analysis, Cynodon, pasture, rural family property. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A pecuária leiteira tem exercido um amplo papel na sociedade brasileira, uma vez que 

garante o sustento de grande número de famílias voltadas a esse ramo de atividade. O leite faz 

parte de uma cadeia produtiva presente nos diferentes estabelecimentos agropecuários do 

Brasil, sendo que sua produção tem aumentado gradativamente, estimulada pelo incremento da 

capacidade produtiva e pelo aumento do consumo da sociedade brasileira, pois o leite é um dos 

produtos que cotidianamente entra na casa de milhares de brasileiros como parte do hábito 

alimentar da população.  

No Brasil, a atividade leiteira está muitas vezes ligada a produção de cunho familiar, ou 

seja, aquela praticada em pequenas propriedades e desenvolvida pelo proprietário da terra e sua 

família. Segundo dados do IBGE (2016), a agricultura familiar é responsável por 58% da 

produção de leite no país. 

O Paraná tem se destacado na produção de leite no Brasil e atualmente é o segundo 

maior produtor nacional. Na análise das principais bacias leiteiras paranaenses, realizada pelo 

Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento 

do Paraná (2014), o sudoeste foi a região que mais cresceu em rebanho e produção de 2008 a 

2013. Entres estes anos a produção dobrou, aumentando de 547 milhões de litros de leite em 

2008 para 1,09 bilhão de litros em 2013, tornando-se a maior bacia produtora em volume do 

estado. Em 2016, a região foi responsável pela produção de 1,11 bilhão de litros, de acordo com 

o IBGE (2016).  

Assim como observado no cenário nacional, a região sudoeste do Paraná tem como 

características de produção leiteira o pequeno estabelecimento rural, com administração de base 

familiar, produção animal a pasto e tamanho do rebanho variando de acordo com o tamanho da 

propriedade e nível de tecnificação. A limitação de tamanho de área é um dos fatores que podem 

comprometer a eficiência produtiva por falta de área para pastagens e assim, limitação também 

ao número de animais.  

Como nas pequenas propriedades o pasto é a principal fonte de alimento para o rebanho, 

torna-se de grande importância o conhecimento e correto manejo das pastagens utilizadas, de 

modo que estas sejam fonte adequada de alimento de qualidade e em quantidade suficiente para 

suprir as necessidades dos animais. 

Baseado nesse fato e na observação da crescente utilização de Tifton 85 na região, o 
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presente trabalho teve como objetivo avaliar a produção e composição bromatológica de Tifton 

85 no município de Chopinzinho, sudoeste do Paraná, para comparar valores nutricionais 

obtidos a campo com resultados de pesquisas realizadas com essa mesma forrageira, buscando 

assim determinar quais fatores podem ser considerados limitantes para sua produção na área de 

estudo. A aplicação de questionário teve como objetivo traçar um perfil das pequenas 

propriedades leiteiras que utilizam o Tifton 85 na região. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Produção de leite no Brasil 

 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2016) o Brasil vem 

apresentando aumento gradativo na produção leiteira: em uma década, a produção cresceu 38%, 

passando de 25,39 bilhões de litros de leite produzidos em 2006 a uma produção de 35 bilhões 

de litros de leite em 2015. Em 2016, a produção brasileira de leite foi de 33,62 bilhões de litros, 

representando uma pequena retração em relação ao ano anterior (IBGE, 2016).  

Ainda segundo o IBGE (2016), a Região Sul respondeu por 37% do total nacional 

mantendo a liderança do ranking, posição que ocupa desde 2014. A Região Sudeste, na segunda 

posição, representou 34,3% da produção total, seguida pelas Regiões Centro-Oeste (11,8%), 

Nordeste (11,2%) e Norte (5,6%).   

 A modernização da agricultura brasileira ocorreu a partir da década de 1960, pautada 

em um pacote tecnológico voltado para a produção de grãos, especialmente soja, trigo e milho, 

o que interferiu de forma indireta na modernização da pecuária bovina leiteira. Porém, o setor 

da pecuária leiteira teve sua modernização posterior à dos demais segmentos, ocorrendo de 

forma mais expressiva após a década de 1990, resultado de uma série de questões tais como a 

modernização da agricultura, as políticas setoriais, o aumento do poder aquisitivo da população 

e o crescimento e modernização da indústria láctea (SCHMITZ; SANTOS, 2013). Da 

ampliação do mercado decorrem desdobramentos na organização da produção de leite: o que 

era feito de forma rudimentar, com a ordenha e o trabalho realizados de forma manual, em 

pequenas quantidades, e produto vendido a preços baixos, passa a ser uma atividade realizada 

com o uso de equipamentos, aumentando a quantidade, a qualidade e elevando o preço do 

produto (TELLES et al., 2008). 

O aumento da produção leiteira foi também estimulado por políticas públicas que 

buscaram a melhoria da qualidade do leite e a sua padronização, pois, com a ampliação da 

atividade industrial do setor lácteo e da demanda por matéria-prima, a produção rudimentar foi 

sendo forçada a dar espaço a uma mais tecnificada e que garantisse a padronização do produto 

de acordo com as demandas, especialmente do setor industrial lácteo. É nesse contexto que as 

normatizações que se referem à qualidade do leite, as normas de higiene e os padrões de 
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sanidade animal passaram a ser requeridas dos produtores (SCHMITZ; SANTOS, 2013; 

TELLES et al., 2008).  

Cabe destacar que tais normatizações estão atreladas a modelos de técnicas e 

equipamentos específicos, e estas alterações na produção afetaram diretamente os agricultores 

familiares, que se encontravam descapitalizados e assentados na pequena produção para seu 

autoconsumo e para o atendimento do mercado local. Tal situação levou à modificação da vida 

do homem do campo, fazendo-o se adaptar às novas tecnologias para se manter na atividade 

rural (DA SILVA, 2008). Para permanecer no campo, o produtor familiar passa a consumir 

produtos fabricados pela indústria, que, no caso da pecuária leiteira, incluem a aquisição e 

utilização do resfriador e da ordenhadeira mecânica, por exemplo. Esse processo não se realizou 

de forma homogênea, ocorrendo diferenciações regionais quanto à intensidade no uso dessas 

tecnologias pelas condições econômicas e sociais dos indivíduos, assim como pelas suas 

necessidades de consumo. Assim, muitos produtores foram levados à marginalização, com 

exceção de algumas parcelas de agricultores, concentrados principalmente na região Sul do 

país, que conseguiram acompanhar o desenvolvimento tecnológico exigido pelo novo sistema 

(SCHMITZ; SANTOS, 2013; TELLES et al., 2008).  

 

2.2. Produção de leite no Paraná 

 

De acordo com levantamento do IBGE, em 2016 o estado do Paraná foi o segudo maior 

produtor de leite no Brasil, com 4,73 bilhões de litros produzidos, atrás apenas do estado de 

Minas Gerais, que permanence como maior produtor nacional com 8,97 bilhões de litros. A 

produção paranaense foi equivalente a 14,1% da produção nacional. Ainda, é no Paraná que 

estão localizados os municípios de Castro e Carambeí, que ocuparam, respectivamente, a 

primeira e terceira posição no ranking dos municípios com maior produção de leite do país, 

com a produção de 255,00 milhões de litros de leite em Castro e 150 milhões de litros em 

Carambeí (IBGE, 2016). 

Na análise das principais bacias leiteiras paranaenses, realizada pelo Departamento de 

Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (2014), 

o Sudoeste do estado foi a região que mais cresceu em rebanho e produção de 2008 a 2013. 

Entres estes anos a sua produção dobrou, aumentando de 547 milhões de litros de leite em 2008 

para 1,09 bilhão de litros em 2013, tornando esta bacia a maior produtora em volume do estado. 
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Em 2016, a região foi responsável pela produção de 1,11 bilhão de litros, de acordo com o 

IBGE (2016). 

Existe uma grande heterogeneidade entre as regiões e os respectivos produtores de leite 

do Paraná. Esta diferença caracteriza-se, principalmente, pela adoção de técnicas de produção, 

suplementação alimentar do rebanho leiteiro e o melhoramento genético, mas a atividade 

leiteira é empreendida, sobretudo, em propriedades familiares assentadas em pequenas 

unidades produtivas (DA SILVA et al., 2016). 

 

2.3. Caracterização da agricultura familiar 

 

De acordo com o artigo 3º da Lei 11.326, de 24 de julho de 2006, considera-se agricultor 

familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, 

atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: não deter área maior do que 4 (quatro) 

módulos fiscais; utilizar predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 

econômicas do seu estabelecimento; ter percentual mínimo da renda familiar originada de 

atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; dirigir seu estabelecimento 

ou empreendimento com sua família (BRASIL, 2006). 

Ainda, propriedade caracterizada como de produção familiar é definida pelo Estatuto da 

Terra, Lei nº 4.504/64 (BRASIL, 1964), como o imóvel rural que, direta e pessoalmente 

explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes 

a subsistência e o progresso social e econômico. 

A atividade leiteira, presente no sudoeste do Paraná desde o início da colonização da 

região, se tornou importante fonte de renda para as famílias agricultoras, dado que as 

características naturais e culturais atreladas ao processo de modernização da agricultura 

favoreceram a produção leiteira. A ampliação do mercado consumidor e das políticas públicas 

de fomento à produção e ao consumo também contribuíram para o aumento da produção 

(SCHMITZ; SANTOS, 2013).  

A produção leiteira tornou-se estratégica, especialmente nas pequenas unidades de 

produção familiar, pois permite uma renda quinzenal ou mensal, que mesmo em pequenos 

valores, possibilita a família fazer frente às despesas essenciais e minimizar incertezas 

encontradas em outras atividades agrícolas. Além disso, o próprio produto e seus derivados para 

consumo familiar melhoram as condições de vida das famílias agricultoras. A atividade leiteira 
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também propicia a fixação do homem ao campo, pois além da participação na formação de 

renda dos produtores, é responsável por uma alta absorção de mão de obra rural (TELLES et 

al., 2008; DA SILVA et al., 2016). 

Os agricultores que conseguiram assimilar as transformações agrícolas incorporaram, 

entre outras técnicas, a conservação do solo a base de insumos artificias, sementes selecionadas 

e ração industrial para o gado. Na medida em que essas novas características se misturavam à 

sobrevivência da produção para autoconsumo e ao uso de tração animal, instituía-se um sistema 

misto, no qual se confundiam a modernização e a tradição do colono. O atraso econômico 

daquele que não pôde absorver as mudanças reflete numa diferenciação social mais flagrante 

do que se observava nos períodos anteriores (SALDANHA, 2014). 

No Censo Agropecuário 2006, realizado pelo IBGE, foram identificados 4.367.902 

estabelecimentos da agricultura familiar no Brasil, o que representa 84,4% dos 

estabelecimentos brasileiros. Este numeroso contingente de agricultores familiares ocupava 

uma área de 80,25 milhões de hectares, ou seja, 24,3% da área ocupada pelos estabelecimentos 

agropecuários brasileiros. Estes resultados mostram uma estrutura agrária ainda concentrada no 

país: os estabelecimentos não familiares, apesar de representarem 15,6% do total dos 

estabelecimentos, ocupavam 75,7% da área ocupada. A área média dos estabelecimentos 

familiares era de 18,37 hectares, e a dos não familiares, de 309,18 hectares (IBGE, 2006). 

Ainda de acordo com dados do IBGE, dos 80,25 milhões de hectares da agricultura 

familiar, 45,0% eram destinados a pastagens, enquanto a área com matas, florestas ou sistemas 

agroflorestais ocupavam 28,0% das áreas, e por fim as lavouras que ocupavam 22,0%. Apesar 

de cultivar uma área menor com lavouras e pastagens, 17,7 e 36,4 milhões de hectares, 

respectivamente, a agricultura familiar é responsável por garantir boa parte da segurança 

alimentar do país, como importante fornecedora de alimentos para o mercado interno, sendo 

responsável por 70,0% da produção de feijão, 46,0% do milho, 38,0% do café, e 58,0% do leite, 

entre outras culturas (IBGE, 2006). 

 

2.4. Agricultura familiar no Paraná 

 

Segundo o IBGE (2006), no Paraná, dos 371.051 estabelecimentos existentes, 302.907 

(81,63%) enquadraram-se na categoria agricultura familiar, o que representa 27,8% da área total 

dos estabelecimentos. De acordo com a utilização da terra nestes estabelecimentos, 90.630 
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possuíam pastagens naturais e 141.990 estabelecimentos possuíam pastagens implantadas. 

Destes, 18.856 estabelecimentos, num total de 291.178 ha, tiveram suas pastagens consideradas 

degradadas, enquanto as pastagens das outras 123.134 propriedades, totalizando 3.104.215 ha, 

foram consideradas em boas condições (IBGE, 2006).   

A agricultura no sudoeste do Paraná tem nas pequenas unidades de produção familiar a 

base de sua estrutura fundiária. Em trabalho de caracterização do perfil socioeconômico dos 

produtores de leite da região sudoeste do Paraná, realizado por Parré et al. (2011), os autores 

concluíram que parte considerável dos produtores se estabelece em minifúndios com menos de 

um módulo fiscal. Com relação ao trabalho predominante na atividade leiteira, os mesmos 

autores ainda relataram que 93% dos entrevistados utilizavam somente mão de obra familiar, o 

que reforça o caráter de agricultura familiar na atividade leiteira, especialmente no Paraná. De 

fato, dados do Censo Agropecuário de 2006 indicam que 84% dos produtores de leite no Paraná 

se encontram na definição de agricultor familiar, sendo esse percentual de 91% para a região 

sudoeste.  

Ainda de acordo com Parré et al. (2011), outro fator relevante para o desempenho na 

atividade é o acesso à capacitação e assistência técnica. De acordo com estes autores, em média 

84% dos produtores familiares da região sudoeste do Paraná tiveram acesso à assistência 

técnica, destacando-se o papel das cooperativas, associações e de empresas privadas. 

 

2.5. Produção animal a pasto 

 No Brasil, os sistemas pecuários são caracterizados pela ampla utilização de pastagens 

como fonte principal de alimento para o rebanho bovino (CARVALHO, 2011), e explora-se 

um número grande de espécies forrageiras (QUEIROZ et al., 2005), que são uma alternativa 

altamente viável na alimentação animal em virtude de seu alto potencial de produção e baixo 

custo (CARVALHO, 2011; MAIXNER, 2006; MAGALHÃES et al., 2007). Além disso, a 

extensa área do país e suas condições climáticas se caracterizam por grande disponibilidade de 

fatores de crescimento e potencial para produção de forragem a partir de pastagens (CUNHA, 

2002). As pastagens, se bem formadas e manejadas adequadamente, são capazes de manter a 

produtividade e sustentar economicamente os níveis de produção e de qualidade forrageira 

exigida pelos animais (PEDREIRA, 2005).  
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 Apesar dessas condições favoráveis, os sistemas de produção a pasto utilizados no Brasil 

muitas vezes são desprovidos de planejamento e controle, tornando-se menos eficientes em 

termos de produtividade e com custos de produção mais elevados. Os níveis de produção, valor 

nutritivo e qualidade da forragem, taxas de lotação, desempenho e produtividade animal da 

agropecuária brasileira muitas vezes são inferiores aos níveis possíveis de serem obtidos 

(CARVALHO, 2011; PEDREIRA, 2005). 

 Diante da elevação dos preços da terra e dos insumos, e do surgimento de questões 

ambientais e sociais, os produtores têm sido pressionados a buscar um processo de 

verticalização do sistema de produção, com maior competitividade aliada à sustentabilidade, 

para consolidação da atividade de pecuária de leite (TEIXEIRA et al., 2013). 

 A crescente demanda mundial por produtos de origem animal oriundos da criação em 

pasto demonstra a tendência dos consumidores por produtos que tenham qualidade biológica 

sem agredir o ambiente e protejam os recursos naturais, principalmente o solo e a água, assuntos 

estes que estão sendo cada vez mais debatidos. Neste cenário atual, a intensificação da produção 

de leite em pastagens se torna uma solução viável para propriedades leiteiras (LENZI, 2003; 

TEIXEIRA et al., 2013). 

 Uma alternativa racional para melhoria na competitividade e sustentabilidade da 

produção de leite no Brasil é o sistema de produção intensiva em pastagens de alto valor 

nutritivo e alta produtividade. Levando em consideração que a base alimentar constitui o 

principal fator no custo de produção de leite, o uso de pastagens pode reduzir significativamente 

os custos de produção, já que pode ser considerado um alimento barato em relação às forragens 

conservadas (ROSSETTO, 2015). Porém, a dificuldade do criador em administrar a 

estacionalidade de produção das forrageiras constitui um grande problema, levando a adoção 

de taxas de lotação inadequadas (MAGALHÃES et al., 2007; QUEIROZ et al., 2005). 

 A produção animal representa a produção secundária num sistema pastoril cuja 

produção primária é constituída pela biomassa das plantas presentes no sistema. Nos sistemas 

de produção animal, o planejamento e as decisões ligadas à alimentação são fundamentais, pois 

os alimentos se configuram no insumo de maior demanda, perfazendo grande parte dos custos 

de produção e tendo implicações diretas no sucesso da atividade. Para a pecuária brasileira as 

pastagens compõe a maior parte da dieta dos animais do rebanho, devido a fatores como baixo 

custo, aptidão produtiva e fácil cultivo (GUIMARÃES, 2012; NABINGER, 1997). 
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 Segundo Teixeira et al. (2013), pode-se inferir que baixas produtividades 

frequentemente verificadas são reflexo de sistemas com condições inadequadas de manejo das 

pastagens. De acordo com Nabinger (1997), a disponibilidade de radiação solar, a temperatura 

e o tipo de plantas presentes determinam a potencialidade da produtividade primária de um 

ecossistema, potencialidade esta que é limitada pela disponibilidade de fatores como água e 

minerais. O efeito do pastejo também se reflete diretamente ao interferir sobre o processo de 

modificação na arquitetura das plantas. Destes fatores citados, tanto a radiação incidente como 

a temperatura não são passíveis de serem modificados pelo homem, mas todos os demais 

podem, em certa medida, serem alterados ou manejados. Assim, deficiência de minerais pode 

ser corrigida pela adubação, deficiências hídricas podem ser complementadas através da 

irrigação, e a intensidade e freqüência com que os animais pastejam as plantas pode ser 

determinada pelo adequado manejo do pastoreio (NABINGER, 1997). 

 O nível de intervenção do homem neste ecossistema deve ser condicionado pela 

possibilidade de sustentabilidade ecológica e econômica das modificações impostas. Torna-se, 

portanto, imprescindível conhecer as bases potenciais do ecossistema em que se está 

trabalhando, para então conhecer e quantificar os mecanismos de limitação impostas pelos 

demais fatores manejáveis (NABINGER, 2015). 

 Nos últimos anos, significativos avanços ocorreram na produção dos pastos no Brasil, 

onde se pode observar um aumento nas áreas de pastagens cultivadas e redução nas áreas de 

pastagens nativas, avanços no conhecimento relativo aos processos de melhoramento de plantas 

forrageiras, introdução de novas cultivares, aumento no uso de corretivos, fertilizantes e 

irrigação (DA SILVA, 2014). 

 

2.6. Gênero Cynodon 

 

 Dentre as várias espécies de plantas forrageiras utilizadas na alimentação de ruminantes, 

destacam-se as poáceas do gênero Cynodon, reconhecidas como recurso forrageiro de grande 

versatilidade (CARVALHO, 2011). São poáceas consideradas capazes de proporcionar grande 

produtividade por área e boa qualidade de forragem, associadas à elevada capacidade de 

resposta à fertilização, resistência ao pisoteio e capacidade de adaptação a diferentes tipos de 

solo e clima. São esses pontos que distinguem esse gênero de outros que predominam em 
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condições tropicais e justificam seu uso como alternativa para produção eficiente (ATHAYDE 

et al., 2005; VILELA, 2005). 

O gênero Cynodon pertence a família Poaceae, subfamília Chloridoideae. Inicialmente, 

as espécies estudadas eram encontradas no leste da África, sul da Ásia e ilhas do Pacífico Sul. 

Posteriormente foi observado que algumas variedades também possuem distribuição geográfica 

em todos os continentes, com exceção das regiões polares, o que demonstra a ampla variação 

de condições climáticas das regiões de origem das poáceas do gênero Cynodon (PEDREIRA, 

2005; GUIMARÃES, 2012). Acredita-se que a introdução dessas forrageiras na América tenha 

ocorrido no início do século XVIII: registros indicam que as gramas-bermuda (C. dactylon) 

foram levadas a costa leste dos Estados Unidos em 1751 (ATHAYDE et al., 2005; PEDREIRA, 

2005). 

O primeiro cultivar desenvolvido foi a cv. Coastal, a partir do cruzamento entre uma 

linhagem local da Georgia (EUA) e uma introduzida da África. Este cultivar foi largamente 

distribuído pelo sudeste americano e em pouco tempo novos híbridos foram desenvolvidos, 

principalmente no programa de melhoramento do Dr. G. W. Burton, em Tifton, Estados Unidos, 

onde novos materiais Cynodon foram lançados por universidades e centros de pesquisa 

buscando atender especificidades edafoclimáticas regionais. Alguns lançamentos incluem cv. 

Coastcross, Tifton 68, Tifton 78 e Tifton 85 (PEDREIRA, 2005; GUIMARÃES, 2012).  

O Tifton 85 (Cynodon spp. cv. Tifton 85) foi um dos lançamentos do programa de 

melhoramento genético de plantas pertencentes a este gênero. É tido como o melhor híbrido 

desenvolvido até o momento, caracterizando-se por ser bastante produtivo e de elevado valor 

nutritivo (MAIXNER, 2006; CARVALHO, 2011; GUIMARÃES, 2012). Trata-se de um 

híbrido interespecífico entre Tifton 68 (C. nlemfuensis) e uma introdução da África do Sul, 

denominada PI 290884. Tifton 85 é uma gramínea subtropical, perene, que apresenta 

crescimento prostrado, é estolonífera e rizomatosa, e sua propagação é vegetativa. Foi descrita 

como sendo mais alta, com colmos maiores, folhas mais largas, e com coloração verde mais 

escura que outras gramas-bermuda híbridas (ATHAYDE et al., 2005; PEDREIRA, 2005; 

GUIMARÃES, 2012; ROSSETTO, 2015). Tem seu crescimento maximizado nas temperaturas 

de 30 a 35ºC e reduzem suas atividades metabólicas abaixo de 15ºC, com relatos de que com 

condições adequadas de fertilidade e umidade, continua a se desenvolver em dias curtos e frios 

até o limite de 4ºC (BALIEIRO NETO et al., 2007). 



21 
 

Segundo Athayde et al. (2005), não há registro preciso de onde e como foi introduzido 

o gênero Cynodon no Brasil, sendo que possivelmente isto ocorreu por iniciativa de produtores 

e pesquisadores, para realizar avaliações comportamentais nas condições brasileiras. Ainda 

segundo o autor, as poáceas do gênero Cynodon pertencem a diversas cultivares no Brasil: 

Coastcross, Estrela Africana e novas cultivares como Florico, Florona, Florakirk, Jiggs, Russell, 

Tifton 44, Tifton 68, Tifton 78 e Tifton 85, de introdução recente no Brasil, apesar de não haver 

registros oficiais de suas entradas. Esta última vem recebendo um maior destaque, 

possivelmente em função da grande repercussão obtida em seu país de origem.  

O Brasil apresenta um grande potencial para a utilização de forrageiras do gênero 

Cynodon, por ser um país de clima predominantemente tropical, e nas condições brasileiras 

estas espécies têm sido empregadas principalmente em explorações leiteiras e para a produção 

de feno (PEDREIRA, 2005; CARVALHO, 2011). Apesar de em anos recentes essas forrageiras 

terem sido utilizadas como alternativas para a alimentação e formação de novas áreas de 

pastagens, informações disponíveis sobre o comportamento produtivo e o manejo desse gênero, 

em condições de clima e solo brasileiras, ainda são estudadas (ATHAYDE et al., 2005; 

PEDREIRA, 2005; CARVALHO, 2011). Assim, para que sejam adotadas e estabelecidas em 

vastas extensões de área, é necessário maior conhecimento quanto ao seu potencial produtivo 

para que sua contribuição à pecuária brasileira possa ser estimada de maneira correta 

(PEDREIRA, 2005). 

Houve grande evolução do gênero no país, demonstrando boa adaptação às condições 

de clima e solo da região centro-sul (MAIXNER, 2006). Até o final da década de 1990 os capins 

gênero Cynodon tinham pouca representatividade em relação às áreas com outros gêneros, a 

exemplo, Megathyrsus e Urochloa. Além disso, as informações sobre Cynodon no Brasil eram 

escassas e estavam mais relacionadas com a cultivar Coastcross. Atualmente, as informações 

sobre seu uso têm aumentado, embora as informações sobre áreas plantadas ainda sejam 

escassas e insuficientes devido à multiplicação ser realizada de forma vegetativa e a falta de 

controle na distribuição de mudas torne difícil o conhecimento de qual é a área real plantada no 

Brasil hoje com capins desse gênero. Nas condições brasileiras estas espécies têm sido 

empregadas principalmente em explorações leiteiras e para a produção de forragem conservada, 

e em menor escala em explorações de gado de corte (GUIMARÃES, 2012). 

No Brasil, houve retomada dos trabalhos de pesquisa com cultivares de Cynodon nos 

últimos anos, e como resultado do estudo desses novos cultivares é possível não apenas planejar 
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a produção de alimento dentro do sistema, mas também aferir com maior exatidão a viabilidade 

técnica e econômica de práticas que visem à intensificação da produção (CARVALHO, 2011). 

Ainda de acordo com Pereira et al. (2012), para se obter máxima produtividade das forrageiras, 

é importante compreender seu crescimento em diversas condições de manejo. 

 

2.7. Fertilidade do solo 

 

Um dos componentes mais importantes para o desenvolvimento da agricultura, 

principalmente no que diz respeito ao aumento da produtividade, foi a pesquisa em fertilidade 

do solo e as inovações científicas e tecnológicas que permitiram o uso eficiente de corretivos e 

de fertilizantes (LOPES; GUILHERME, 2007). O conhecimento dos nutrientes limitantes ao 

desenvolvimento vegetal é essencial para maximizar o potencial produtivo do solo, além de 

permitir o planejamento das ações de correção e adubação. Por outro lado, a ausência desse 

planejamento tem resultado na degradação das pastagens do Brasil e na redução da sua 

capacidade de suporte de animais (SARMENTO et al., 2006).  

Forrageiras do gênero Cynodon, destacando-se o Tifton 85, requerem uma atenção 

especial em relação à fertilidade do solo, uma vez que ela é mais exigente que as forrageiras 

comumente cultivadas no Brasil (COUTINHO et al., 2014). Segundo Lima e Vilela (2005), 

deve-se considerar que não é possível utilizar a pastagem de Cynodon de forma intensiva sem 

o emprego de fertilizantes e corretivos, além de monitorar frequentemente, através de análise 

química do solo, os níveis de suficiência de nutrientes.  

Em experimento realizado por Sarmento et al. (2006), o nutriente mais limitante ao 

desenvolvimento do capim Tifton 85 foi o nitrogênio. O nitrogênio é considerado elemento 

essencial para as plantas, ligado diretamente ao teor de proteína e ao crescimento, pois está 

presente na composição das mais importantes biomoléculas, tais como ATP (adenosina 

trifosfato), clorofila, proteínas e inúmeras enzimas e compostos constituintes da estrutura 

vegetal. Portanto, é responsável por características ligadas ao porte da planta, tais como o 

tamanho das folhas, tamanho do colmo, formação e desenvolvimento dos perfilhos, o que o 

torna um dos elementos mais absorvidos pelas plantas cultivadas (BREDEMEIER; 

MUNDSTOCK, 2000; CANTARELLA, 2007; COSTA et al., 2006). A fertilização nitrogenada 

incrementa a produtividade da pastagem, pois o nitrogênio melhora o fluxo de tecidos em 

poáceas tropicais, o que favorece a taxa de crescimento (PEREIRA et al., 2012). 

Também a adubação potássica merece destaque para aumentar a produção e perenidade 



23 
 

dessa poácea, haja visto que o potássio (K) é o segundo nutriente mais extraído pelo Tifton 85 

(COUTINHO et al., 2014; SARMENTO et al., 2006). As deficiências ou excessos de nutrientes 

no solo podem causar anormalidades visíveis na planta, típicas para cada elemento 

(SARMENTO et al., 2006).  

 

2.8. Sistema de pastejo  

 

 O crescimento da planta, caracterizado pela emissão de novas estruturas (folhas e/ou 

hastes), não é o único processo determinante da produção vegetal num ambiente de pastagem: 

ele ocorre simultaneamente à perda de tecidos velhos por senescência e morte. Práticas 

agronômicas podem influenciar esses dois processos de maneiras distintas e, portanto, 

modificar os padrões quantitativos e qualitativos da produção de matéria seca (PINTO et al., 

2001).  

 O manejo da pastagem consiste, na sua essência, buscar o equilíbrio entre a necessidade 

de manter área foliar para fotossíntese e a de colher grandes quantidades de tecidos vegetais de 

alta qualidade, particularmente folhas, antes que estas venham a senescer e se decompor. 

Práticas de manejo da pastagem devem ser determinadas em razão das características 

morfológicas e fisiológicas das plantas forrageiras para assegurar altas produções e persistência 

das pastagens, além de serem governadas por características de crescimento da planta e das 

condições de ambiente. Busca também manter a população de plantas e a composição botânica 

desejada para o pasto, simultaneamente à obtenção de uma produção ótima por animal e por 

hectare (LENZI, 2003; LIMA; VILELA, 2005; FAGUNDES et al., 2001). 

 É de fundamental importância que os princípios de manejo sejam conhecidos e 

praticados para que as pastagens possam se manter produtivas e persistentes. A constituição 

genética da planta define seu potencial produtivo e qualitativo. No entanto, o manejo é o 

responsável pela sua expressão (LENZI, 2003). 

 O sistema de pastejo é a forma como é conduzida a combinação das pastagens, dos animais, 

dos solos e do manejo utilizado para administrar a produção de forragem e a sua colheita, 

envolvendo a movimentação dos animais que estão nas pastagens (LENZI, 2003; LIMA; VILELA, 

2005). Existem, basicamente, dois sistemas de pastejo comumente utilizados no Brasil: o pastejo 

sob lotação contínua e o pastejo sob lotação rotacionada.  

 O pastejo de lotação contínua prevê a presença dos animais no pasto o ano todo sem 
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propiciar período de descanso para recuperação das plantas, o que leva a um baixo número de 

animais por área (LIMA; VILELA, 2005). Este tipo de manejo contínuo é um sistema muito 

difundido e utilizado pela maioria dos produtores, pois requer menos trabalho, menor custo de 

implantação, assim como menos tempo de administração diária. O manejo é feito alterando-se o 

número de animais, buscando lotação que equilibre a exigência de alimentação do rebanho com a 

taxa de crescimento de forragem (LENZI, 2003; DETOMINI; MATSUMOTO, 2005). 

 Pastos com baixo índice de área foliar indicam que o consumo animal é maior que a taxa de 

desenvolvimento vegetal, seja por adversidade climática (como baixas temperaturas ou período de 

seca) ou maior exigência metabólica dos animais; assim como um alto índice de área foliar residual 

indica que mais animais podem ser inseridos na área de pastagem. Entretanto, adequar o manejo do 

pastejo contínuo não é tão simples na prática, já que é necessário igualar as taxas de acúmulo de 

forragem com a taxa de consumo dos animais, de forma a manter uma área foliar mínima que 

garanta a sustentabilidade da pastagem. Isso implica em uma quantidade de animais sendo 

constantemente adicionada ou removida, o que não reflete a realidade de rotinas práticas nas 

propriedades (DETOMINI; MATSUMOTO, 2005). 

 Também, os animais no pastejo contínuo tem o comportamento de utilizarem áreas antes já 

pastoreadas, pois são mais aceitáveis, enquanto as outras áreas onde a forragem tem menor valor 

nutritivo tornam-se cada vez menos utilizadas, ocorrendo uma forte pressão de pastejo onde a 

forragem é mais tenra e jovem. Muitas vezes esta alta pressão de pastejo acaba comprometendo o 

sistema radicular das plantas, impedindo o seu estabelecimento na pastagem (LENZI, 2003). 

Já o pastejo rotacionado prevê a divisão da área de pastagem em piquetes, ocorrendo a 

mudança dos animais de forma periódica entre estes, de forma sucessiva, até completar um ciclo e 

retornar ao primeiro piquete, possibilitando maior número de animais por área (LIMA; VILELA, 

2005). O uso de sistemas de pastejo rotacionado tem aumentado em fazendas destinadas à produção 

leiteira, no intuito de melhorar a qualidade da forragem ofertada aos animais e aumentar a lotação, 

reduzindo os custos de produção (SENE et al., 2009). Para essa modalidade de pastejo ser bem 

sucedida, é necessário estabelecer pré-requisitos como, por exemplo, o momento ideal de entrada e 

saída dos animais, determinado também pela área foliar do pasto (SILVA et al., 2013; DETOMINI; 

MATSUMOTO, 2005). O tempo necessário de repouso depende da espécie forrageira, da estação 

do ano, do clima, da fertilidade natural do solo e de outros fatores relacionados ao manejo (LENZI, 

2003).  

 Para se determinar o período de ocupação dos piquetes na utilização do pastejo rotacionado, 

ou a taxa de ocupação no caso de pastejo contínuo, deve-se levar em consideração fatores 

importantes como: estação do ano, que influencia não apenas a qualidade de forragem, como 
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também a sua taxa de crescimento; condições climáticas predominantes; e a disponibilidade de 

forragem, altamente influenciada pela fertilidade do solo. A variação em um desses parâmetros 

pode influenciar a quantidade de forragem produzida e o desempenho produtivo dos animais (DA 

SILVA; NASCIMENTO JÚNIOR, 2007). Assim, estabelecendo-se o melhor sistema de pastoreio, 

evita-se que a pastagem seja submetida à superpastejo e, consequentemente, à degradação (LIMA; 

VILELA, 2005).  

 

2.9. Estimativa de massa de forragem 

 O consumo realizado pelo animal é considerado em função da matéria seca (MS), por 

isso é necessário estimar o conteúdo de matéria seca da forragem disponível (LIMA; VILELA, 

2005). A massa de forragem (kg MS/ha) é a quantidade de matéria seca da pastagem existente 

numa área num determinado momento, e pode estar espacialmente disposta em uma forma 

infinita de combinações de altura e densidade volumétrica, podendo-se obter uma mesma massa 

nas mais diversas formas (ARRUDA et al., 2011; HERINGER; CARVALHO, 2002). 

 As estimativas para determinação de massa de forragem em uma pastagem são 

realizadas por amostragem. Uma das dificuldades para a utilização de procedimentos de 

amostragem está em determinar-se o número mínimo de amostras necessário para se incorporar 

toda a variabilidade existente na pastagem. Existem grandes variações possíveis em áreas de 

pastagem, por isso não se encontra na literatura um guia com um número padrão de amostras a 

ser utilizado (CUNHA, 2002).  

 Os locais selecionados para a retirada das amostras nas regiões de amostragem devem 

ser escolhidos aleatoriamente, respeitando-se os processos de casualização, uma vez que esse 

procedimento assegura a independência dos erros da avaliação. Alguns critérios que devem ser 

levados em consideração estão relacionados com a uniformidade, densidade, altura, 

composição botânica da pastagem, forma de crescimento das espécies forrageiras 

predominantes, tamanho e forma da área experimental, tempo necessário para a realização das 

avaliações, infra-estrutura e mão-de-obra disponíveis (CUNHA, 2002).  

 A amostragem direta é feita através do corte e remoção da forragem proveniente de uma 

determinada área, onde o material é recolhido e seco em estufa a 65ºC por 72 horas, ou até 

atingir massa constante, para obtenção do valor de matéria seca (HAYDOCK; SHAW, 1975; 

HERINGER; CARVALHO, 2002; SOARES et al., 2006). Faz-se então a média de todas as 
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amostras e extrapola-se esse valorede MS da área conhecida para hectare, determinando a 

quantidade de MS por hectare (BARROS et al., 2010). 

 

2.10 Valor nutritivo da forragem 

 

2.10.1 Matéria seca  

 A produção animal está estritamente relacionada com a nutrição, a qual depende 

basicamente de quatro fatores: exigências nutricionais, composição e digestibilidade dos 

alimentos e quantidade de nutrientes que o animal ingere. O teor de nutrientes dos alimentos 

confere seu valor nutritivo, mas é a ingestão de matéria seca (MS) do alimento que determina 

seu valor alimentar, que equivale ao potencial para gerar desempenho e que define a 

performance do animal, pois é o primeiro ponto determinante da ingestão de nutrientes 

necessários ao atendimento das exigências de mantença e de produção (MACEDO JÚNIOR et 

al., 2007; MEDEIROS; MARINO, 2015). 

 A matéria seca representa a fração do alimento que não é água. A água, apesar de 

fundamental para vida, não é considerada um nutriente. Em função da dieta de ruminantes 

conter usualmente altos teores de forragens, e como a umidade destas varia muito, na nutrição 

de ruminantes costuma-se trabalhar com os teores dos nutrientes na matéria seca (MS). Após a 

retirada da água ocorre uma concentração dos nutrientes, os quais são fibra, carboidrato não 

fibroso, proteína, minerais e gordura (MEDEIROS; MARINO, 2015).  

 

2.10.2 Proteína bruta  

O valor proteico de qualquer alimento destinado a ruminantes é expresso em proteína 

bruta (PB), sendo este o principal nutriente limitante de forragens que se apresentam em estágio 

fenológico mais adiantado. Seu suprimento resulta em aumento de digestibilidade e ingestão de 

MS. O conteúdo crítico para o consumo animal é de 7% de PB na matéria seca e dietas que 

apresentam concentração inferior a esse valor podem interferer negativamente no consumo 

animal. Para um bom desempenho de vacas em lactação, a forragem deve conter 

aproximadamente 15% de PB, e para animais em crescimento o nível de 11 a 12% é aceitável 

(DETOMINI; MATSUMOTO, 2005; RODRIGUES et al., 2010). 

As exigências protéicas dos ruminantes são atendidas mediante absorção intestinal de 
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aminoácidos provenientes, principalmente, da proteína microbiana sintetizada no rúmen e da 

proteína dietética não-degradada no rumen. Tanto a deficiência como o excesso de proteína na 

dieta podem reduzir o consumo; a deficiência, pelo não atendimento aos requerimentos dos 

microrganismos ruminais e o excesso, pela toxidez pela liberação de amônia, que aumenta o 

teor de uréia (CAVALCANTE et al., 2004). 

 

2.10.3 Fibra 

 

 A qualidade de uma forragem tem grande relação com a quantidade de fibra dietética 

que ela contém. A fibra é a fração menos digestível dos alimentos e, para ruminantes, promove 

a ruminação e a saúde do rúmen, visto que é a fonte de energia para os microrganismos 

ruminais. Um nível mínimo de fibra na dieta é necessário para ótima produção e saúde de vacas 

leiteiras, e insuficiente quantidade de fibra na dieta pode resultar em um baixo pH ruminal, 

decréscimo da eficiência microbiana, diminuição da percentagem de gordura do leite, e 

problemas metabólicos como acidose ruminal (MACEDO JÚNIOR et al., 2007; VAN SOEST, 

1994). 

Quimicamente, a fibra é um agregado de compostos constituído da parede celular dos 

vegetais, que é formada por celulose, hemicelulose, lignina, proteína e outros compostos 

minoritários (MACEDO JÚNIOR et al., 2007; VAN SOEST, 1994). Este material é dividido 

em matriz insolúvel (lignina, celulose e hemicelulose) e substâncias solúveis (pectina, ceras e 

proteínas). Normalmente a hemicelulose tem a degradabilidade ruminal entre 45-90% e a 

celulose, entre 25-90% (MEDEIROS; MARINO, 2015). A parte lignificada da fibra é 

indigestível e por essa razão este material não fornecerá substrato para uma adequada 

ruminação (VAN SOEST, 1994). 

 No atual sistema de detergentes para análise da fibra dos alimentos, o alimento é 

dividido na fração solúvel, a qual é rapidamente e completamente disponível, e a fração 

insolúvel, que é lenta e incompletamente disponível. Os componentes indigestíveis verdadeiros 

são recuperados no resíduo do detergente neutro; o detergente ácido divide este resíduo em 

frações solúvel e insolúvel em ácido. A fração solúvel ácida inclui hemicelulose e proteínas de 

parede celular, enquanto o resíduo recupera lignina, celulose e pequenas frações de não 

carboidratos digestíveis (MACEDO JÚNIOR et al., 2007; VAN SOEST, 1994) 

A fibra em detergente neutro (FDN) isola celulose, hemicelulose e lignina, com alguma 
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contaminação de pectina, proteína e cinzas. É uma medida do conteúdo total de fibra insolúvel 

do alimento e constitui o parâmetro mais usado para o balanceamento de dietas, uma vez que 

interfere na qualidade da mesma. Há relação da quantidade de FDN com o consumo em 

ruminantes: sua concentração na dieta está negativamente correlacionada com o consumo de 

matéria seca em razão da fermentação mais lenta e de maior tempo de permanência no rúmen 

(CECATO et al., 2001; MACEDO JÚNIOR et al., 2007).  

A fibra em detergente ácido (FDA) consiste da fração pectina, celulose, lignina e 

nitrogênio e cinza insolúveis em detergente ácido. Como FDA não contém hemicelulose, não é 

uma boa estimativa da fibra como é definida nutricionalmente, pois não contém todos os 

polissacarídeos parcialmente digeríveis do alimento (MACEDO JÚNIOR et al., 2007). A FDA 

tem relação com os teores de lignina dos alimentos, que determina a digestibilidade da fibra, 

pois quanto menor o teor de FDA, menor será o teor de lignina e, consequentemente, melhor a 

digestibilidade do alimento. A FDA varia com a idade da planta e com o seu estresse em função 

da precipitação e da umidade do solo (CECATO et al., 2001; DA SILVA, 2014). 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo geral 

Comparar valores nutricionais e de produção de Tifton 85 obtidos a campo com 

resultados de pesquisas realizadas com essa mesma forrageira, buscando assim determinar 

quais fatores podem ser considerados limitantes para sua produção na área de estudo e aplicar 

questionário para caracterização das pequenas propriedades leiteiras em Chopinzinho – PR. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

1) Aplicação de questionário aos proprietários de estabelecimentos familiares rurais de 

pecuária leiteira no município de Chopinzinho, no sudoeste do Paraná, para obtenção de 

informações objetivando traçar um perfil das pequenas propriedades de pecuária leiteira que 

utilizam o Tifton 85 em Chopinzinho – PR. 

2) Realização de análise de solo e análise bromatológica do Tifton 85, incluindo matéria 

seca (MS), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido 

(FDA), comparando os resultados obtidos entre as propriedades.  

3) Estabelecer se há diferença significativa na produção de Tifton 85 entre as 

propriedades e quais fatores podem ocasionar tal fato. 
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5. Caracterização de propriedades leiteiras do município de Chopinzinho e a utilização de 

Tifton 85 

 

Characterization of dairy properties in Chopinzinho and the use of Tifton 85 

 

Resumo 

 

Este trabalho teve a finalidade de buscar informações sobre pequenas propriedades leiteiras 

familiares em Chopinzinho - PR e os fatores condicionantes de produção do Tifton 85 nestes 

estabelecimentos. Foram selecionadas 26 propriedades para aplicação de questionário, e dentre 

elas, cinco propriedades para análise de solo e análise bromatológica. Foram realizadas cinco 

coletas do pasto, entre dezembro/2016 e abril/2017, e uma coleta de solo para análise. Os 

resultados do questionário foram sumarizados por estatística descritiva. Os resultados da análise 

bromatológica foram submetidos a análise de variância e também coeficiente de correlação de 

Pearson em relação à altura do pasto. O tamanho médio das propriedades foi de 15,5 hectares, 

e a média de área destinada à produção de Tifton 85 foi de 3,4 hectares. A lotação rotacionada 

é o sistema de pastejo mais utilizado. Análises de solo tiveram resultados semelhantes e 

considerados adequados. Embora as médias de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), fibra 

em detergente neutro (FDN) e fibra em detergente ácido (FDA) entre as propriedades tenham 

sido muito próximas, estas diferiram significativamente entre si. O teor de PB obteve correlação 

negativa com altura do pasto, enquanto para FDN e FDA a correlação com a altura foi positiva. 

 

Palavras-chave: análise bromatológica, Cynodon, pastagem, propriedade familiar rural. 

 

Abstract 

 

This work had the purpose of obtaining more information about small family farms in 

Chopinzinho - PR, and the conditioning factors of Tifton 85 production in these establishments. 

A total of 26 properties were selected for the application of the questionnaire, and among them 

5 properties were selected for soil and bromatological analysis. Five pasture collections were 

carried between December/2016 and April/2017, and a soil sampling for analysis. The results 

of the questionnaire were summarized through descriptive statistics. The results of the 



37 
 

bromatological analysis were submitted to analysis of variance and also Pearson correlation 

coefficient in relation to grass height. The average size of the properties is 15,5 hectares, and 

the average area devoted to the production of pasture was 3,4 hectares. The rotational stocking 

is the most used system. The soil analyzes had similar results and were considered of good 

quality to all properties. Although the dry matter (DM), crude protein (CP), neutral detergente 

fiber (NDF) and acid detergente fiber (ADF) averages between the properties are very close, 

they differed significantly among themselves. The results of the bromatological analysis were 

consistent with the data reported in the literature. The CP content had a negative correlation 

with grass height, while for NDF and ADF the correlation with height was positive. 

 

Keywords: bromatological analysis, Cynodon, pasture, rural family property. 

 

Introdução 

 

No Brasil, os sistemas pecuários são caracterizados pela ampla utilização de pastagens 

como fonte principal de alimento para o rebanho bovino (Carvalho, 2011), e explora-se um 

número grande de espécies forrageiras, que são uma alternativa viável na alimentação animal 

em virtude de seu alto potencial de produção e baixo custo (Maixner, 2006; Magalhães et al., 

2007; Carvalho, 2011). Além disso, a extensa área do país e suas condições climáticas se 

caracterizam por grande disponibilidade de fatores de crescimento e potencial para produção 

de forragem a partir de pastagens (Cunha, 2002).  

Uma alternativa racional para melhoria na competitividade e sustentabilidade da 

produção de leite no Brasil é o sistema de produção intensiva em pastagens de alto valor 

nutritivo e alta produtividade. Levando em consideração que a base alimentar constitui o 

principal fator no custo de produção de leite, o uso de pastagens pode reduzir significativamente 

os custos de produção, já que pode ser considerado um alimento barato em relação às forragens 

conservadas (Rossetto, 2015).  

Dentre as várias espécies de plantas forrageiras utilizadas na alimentação de ruminantes, 

destacam-se as gramíneas do gênero Cynodon, reconhecidas como recurso forrageiro de grande 

versatilidade (Carvalho, 2011). São gramíneas consideradas capazes de proporcionar elevadas 

quantidades de forragem de alta qualidade e de resistirem aos fatores adversos do clima tropical 

e subtropical (Athayde et al., 2005).  
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O Paraná tem se destacado na produção de leite no Brasil, e atualmente é o segundo 

maior produtor nacional. Na análise das principais bacias leiteiras paranaenses, realizada pelo 

Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento 

do Paraná (2014), o sudoeste do estado foi a região que mais cresceu em rebanho e produção 

de 2008 a 2013. Entres estes anos a sua produção dobrou, aumentando de 547 milhões de litros 

de leite em 2008 para 1,09 bilhão de litros em 2013, tornando esta bacia a maior produtora em 

volume do estado. Em 2016, a região foi responsável pela produção de 1,11 bilhão de litros, de 

acordo com o IBGE (2016). 

No Brasil, a atividade leiteira está muitas vezes ligada a produção de cunho familiar, ou 

seja, aquela praticada em pequenas propriedades e desenvolvida pelo proprietário da terra e sua 

família. Segundo dados do IBGE (2006), a agricultura familiar é responsável por 58% da 

produção de leite no país. Assim como observado no cenário nacional, a região sudoeste do 

Paraná tem como características de produção leiteira o pequeno estabelecimento rural, com 

administração de base familiar, produção animal a pasto e tamanho do rebanho variando de 

acordo com o tamanho da propriedade e nível de tecnificação. A limitação de tamanho de área 

é um dos fatores que podem comprometer a eficiência produtiva por falta de área para pastagens 

e assim, limitação também ao número de animais (Parré et al., 2011).  

Como nas pequenas propriedades o pasto é a principal fonte de alimento para o rebanho, 

torna-se de grande importância o conhecimento e correto manejo das pastagens utilizadas, de 

modo que estas sejam fonte adequada de alimento de qualidade e em quantidade suficiente para 

suprir as necessidades dos animais. 

Baseado nesse fato e na observação da crescente utilização de Tifton 85 na região, o 

presente trabalho avaliou a produção de Tifton 85 no município de Chopinzinho, sudoeste do 

Paraná, para comparar valores nutricionais e de produção obtidos a campo com resultados de 

pesquisas realizadas com essa mesma forrageira, buscando assim determinar quais fatores 

podem ser considerados limitantes para sua produção na área de estudo. Também com a 

aplicação de questionário teve como objetivo traçar um perfil das pequenas propriedades 

leiteiras que utilizam o Tifton 85 na região. 
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Material e Métodos 

 

 O trabalho foi desenvolvido em Chopinzinho, localizado na mesorregião do sudoeste 

paranaense O trabalho foi desenvolvido em Chopinzinho, localizado na mesorregião do 

Sudoeste Paranaense e microrregião de Pato Branco, a 25° 51′ 21″ de latitude Sul, 52° 31′ 22″ 

de longitude Oeste e 692 metros de altitude. Segundo a classificação de Köeppen (1948), o 

clima da região é do tipo Cfa, ou seja, clima subtropical úmido com temperatura média no mês 

mais frio inferior a 18ºC e temperatura média no mês mais quente acima de 22ºC, com verões 

quentes, geadas pouco frequentes e tendência de concentração das chuvas nos meses de verão, 

contudo sem estação seca definida.  

 O trabalho foi desenvolvido entre os meses de dezembro de 2016 a abril de 2017. Nesse 

período a média de precipitação mensal na região foi de 150 mm, e a temperatura média mensal 

de 23ºC (IAPAR, 2017). 

 Para aplicação do questionário, os critérios utilizados para seleção das propriedades 

foram: propriedades caracterizadas como de produção familiar, que são definidas pelo Estatuto 

da Terra, Lei nº 4.504/64 (BRASIL, 1964), como o imóvel rural que, direta e pessoalmente 

explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho; propriedades que 

possuíssem como principal atividade a pecuária leiteira, que tivessem implantado o Tifton 85 

há mais de um ano e que utilizassem esta forrageira como base da alimentação dos animais do 

rebanho. 

 Foram selecionadas 26 propriedades que atendiam aos critérios, onde por meio de visitas 

e aplicação de questionário aos produtores foram coletadas as seguintes informações: tamanho 

da propriedade, área utilizada para pastagem, área com Tifton 85 implantada na propriedade, 

tempo de implantação, sistema de pastejo utilizado, qual o número de piquetes, tamanho e 

tempo de uso, utilização de irrigação, realização de análise de solo periódica, adubação 

realizada, produtos utilizados na adubação, qual o número total de animais e em lactação na 

propriedade e qual a produção dos animais (Apêndice). 

 Os dados obtidos por meio do questionário foram sumarizados através de estatística 

descritiva, que é constituída por conjunto de métodos destinados à descrição e resumo de dados. 

As análises foram efetuadas com a utilização do software BioEstat 5.0.  

 Dentre as 26 propriedades participantes do trabalho, cinco foram selecionadas ao acaso 

para as análises bromatológicas de Tifton 85. Em cada uma destas cinco propriedades foram 
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realizadas cinco coletas de amostras de Tifton 85 entre os meses de dezembro de 2016 e abril 

de 2017, com intervalo de 28 dias entre cada uma delas, sendo que as datas de coleta foram: 

19/12/16, 16/01/17, 13/02/17, 13/03/17 e 10/04/17.   

 A cada coleta foram efetuados quatro cortes (subamostras) do Tifton 85 ao nível do solo. 

Estes cortes foram feitos em áreas aleatórias consideradas representativas da condição média 

do relvado e altura do pasto, utilizando uma moldura quadrada de 0,25 m2 (0,5 x 0,5 m), sendo 

que depois do corte as quatro subamostras eram agrupadas em uma única amostra de acordo 

com metodologia proposta por Haydock e Shaw, 1975; Heringer e Carvalho, 2002; Soares et 

al., 2006. 

 Antes de cada corte foi feita a avaliação da altura das plantas com régua graduada, 

medindo-se do nível do solo até a última folha, em dez pontos diferentes dentro da área 

selecionada. 

As amostras foram acondicionadas em sacos plásticos e mantidas refrigeradas até o 

momento da secagem, realizada em até 24 horas após a coleta. Depois de realizada a pesagem, 

cada amostra foi seca em estufa de ventilação forçada de ar a 65ºC até obter peso constante, e 

então pesadas novamente (Haydock e Shaw, 1975; Heringer e Carvalho, 2002; Soares et al., 

2006). As amostras foram enviadas ao Laboratório de Nutrição Animal do IAPAR, em Ibiporã, 

para análise de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN) e 

fibra em detergente ácido (FDA).  

Foi realizada uma análise descritiva dos resultados das análises bromatológicas para a 

obtenção de gráficos e medidas resumo, com o intuito de caracterizar as observações. O intuito 

principal da construção dos gráficos de perfis foi o de estudar o comportamento da variável de 

interesse em relação as coletas realizadas, comparando os resultados de cada propriedade.  

Ainda, foram construídos diagramas de dispersão para avaliar a relação entre as variáveis 

consideradas (MS, PB, FDN e FDA) e a altura do pasto. O diagrama de dispersão é utilizado 

para representar simultaneamente os valores de duas variáveis quantitativas, medidas em cada 

elemento do conjunto de dados, por meio da atribuição de pontos aos valores observados destas 

variáveis em espaço cartesiano bidimensional. 

Posteriormente, com o intuito de comparar as médias das variáveis de interesse entre as 

cinco propriedades, foi utilizada a análise de variância, considerando ainda a coleta como 

covariável. O teste de Tukey da diferença honestamente significativa (HSD) foi utilizado para 
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comparar os níveis das variáveis categóricas. Para avaliar a relação entre as variáveis, foi 

calculado o coeficiente de correlação de Pearson.  

Todas as análises foram realizadas com o auxílio do programa estatístico R (R Development 

Core Team), versão 3.3.1 e o nível de significância foi fixado em 5%. 

A análise de solo foi realizada nas mesmas propriedades em que foram coletadas as 

amostras de Tifton 85. A amostragem de solo foi realizada de forma manual, coletada a uma 

profundidade de 10 centímetros utilizando um trado holandês. Em cada propriedade foram 

coletadas 10 amostras simples em locais aleatórios, reunidas em um recipiente plástico e 

homogeneizadas, formando uma amostra composta. Do total de cada amostra composta, foram 

retirados 500 g de solo, colocados em sacos plásticos identificados que posteriormente foram 

enviados ao Laboratório de Solos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus de 

Pato Branco, para a caracterização dos atributos químicos do solo. 

 

Resultados e Discussão 

 

Com as informações obtidas a partir da aplicação do questionário, foi verificado que o 

tamanho médio das propriedades foi de 15,5 hectares (ha), tendo 10,9 ha a menor e 28 ha a 

maior propriedade. Em caracterização da atividade leiteira no Paraná realizada pelo IPARDES 

(2009), o tamanho médio das propriedades no sudoeste do estado foi de 19 hectares, enquanto 

Parré et al. (2011), em trabalho de caracterização do perfil socioeconômico dos produtores de 

leite na mesma região, relataram como sendo de 24,7 hectares o tamanho médio dos 

estabelecimentos. Embora os números demonstrem que entre os anos de 2009 e 2011 houve 

aumento no tamanho médio das propriedades, as médias encontradas neste trabalho estão 

abaixo daquelas relatadas. Esses valores assinalam a pequena propriedade, característica do 

local em estudo, e demonstram que parte considerável dos produtores se estabelece em 

minifúndios com limitações de tamanho de área, que pode comprometer a eficiência produtiva. 

A média de área destinada à produção de pastagens nas propriedades é de 7,8 ha (Tab. 

1), valor abaixo do relatado pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social 

(2009), como sendo de 16 hectares a média destinada a pastagens nas propriedades leiteiras do 

Paraná. Porém, nesta caracterização do IPARDES estão inclusas propriedades de pequeno a 

grande porte, o que contribui para elevar a média paranaense. A área média destinada somente 

à produção de Tifton 85 é de 3,4 ha. 
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Tabela 1. Parâmetros estatísticos descritivos relativos ao tamanho das propriedades, área total destinada 

a pastagem e área destinada a produção de Tifton 85 em propriedades de pecuária leiteira em 

Chopinzinho – PR, 2017. 

 Média 

(ha) 

Mínimo 

(ha) 

Máximo 

(ha) 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente de 

Variação (%) 

Tamanho das propriedades (ha) 15,55 10,9 28 3.93 25,24 

Área destinada a pastagem (ha) 7,8 6,0 12,5 1.41 18,04 

Área destinada ao Tifton 85 (ha) 3,4 2,5 7 1.04 30,54 

 

 Das vinte e seis propriedades analisadas, 81% utilizam como sistema de pastejo a 

lotação rotacionada, enquanto 19% fazem uso do sistema de lotação contínua. Dentre as 

propriedades, a quantidade de piquetes em que a área de pastagem é subdividida variou de 20, 

no local com menor número, a 45 na propriedade com maior número de piquetes (Fig. 1). A 

maior parcela dos entrevistados (42,8%) relatou que o tempo de utilização do piquete é de um 

dia, já a utilização do mesmo piquete por até dois dias foi relatada por 19% dos entrevistados. 

Sete produtores (33,5%) afirmaram não ter período de utilização fixo, sendo este variável em 

função do consumo e apenas um produtor relatou manter os animais em pastejo no mesmo 

piquete por 12 horas, movendo-os de piquete depois de cada ordenha. Entre os critérios 

utilizados para decidir sobre a permanência dos animais em determinado piquete, os produtores 

relataram as variáveis tempo (47,6%), altura do pasto (33,3%) e uma combinação entre esses 

dois fatores (19,1%) (Fig. 2).  

 

 

 

Figura 1. Número de piquetes existentes em cada uma das 21 propriedades de pecuária leiteira que  

utilizam pastejo rotacionado em Chopinzinho - PR, 2017. 
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Figura 2. Tempo de utilização dos piquetes nas propriedades de pecuária leiteira que utilizam pastejo  

rotacionado em Chopinzinho - PR, 2017. 

 

Em relação a utilização de irrigação, apenas três propriedades (11,5%) possuem esse 

sistema implantado. 

Quando questionados sobre análise de solo, 46,1% dos produtores afirmaram ter 

realizado a última análise há dois anos, seguidos de 38,5% que relataram ter feito análise de 

solo há um ano. Da parcela restante, 7,7% dos produtores afirmam ter decorrido dois anos e 

seis meses desde a última análise, e também 7,7% relatam o período de um ano e seis meses.  

A ureia é o fertilizante mais amplamente utilizado. Seu uso foi relatado por todos os 26 

produtores, seguida pelo uso da cama de aviário, que foi citada por 92% dos produtores. Outros 

insumos utilizados foram o superfosfato simples, utilizado em 38,5% das propriedades, e o 

cloreto de potássio, em 27% delas.  
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Figura 3. Fertilizantes utilizados pelos produtores nos estabelecimentos de pecuária leiteira no    

município de Chopinzinho - PR, 2017. 

 

A cama aviária é definida como o produto da mistura de excrementos de aves, penas, 

fragmentos de material sólido e orgânico utilizados sobre os pisos dos aviários, acrescidos da 

ração desperdiçada dos comedouros. É considerada uma boa fonte de nutrientes, especialmente 

de nitrogênio, e quando manejada adequadamente, pode suprir, parcial ou totalmente, o 

fertilizante químico (Bratti, 2013).  

Resíduos orgânicos, como a cama de aviário, são considerados insumos de baixo custo 

e de alto retorno econômico para a agropecuária, e sua utilização é uma prática muito comum 

na condução de lavouras de pequenos agricultores. Esses resíduos são apontados como 

benéficos à lavoura, já que podem aumentar a disponibilidade de fósforo para as plantas, 

provavelmente pela formação de complexos humofosfato mais assimiláveis. Também 

promovem elevação da capacidade de troca de cátions, retenção de água, redução dos efeitos 

fitotóxicos de agroquímicos e melhoria da estrutura do solo com aumento da flora microbiana, 

favorecendo o desenvolvimento do sistema radicular e, em consequência, a aquisição de 

nutrientes como o P, de baixa mobilidade no solo (Bratti, 2013; Costa et al., 2009). 

A cama aviária possui compostos ricos em nitrogênio, que auxiliam no aumento da 

produção de algumas culturas. Além de nitrogênio (2,6-3,0% de N), a cama aviária possui 

fósforo (3,9-4,5% de P) e potássio (1,0-3,0% de K) em níveis elevados, porém, esses valores 

podem variar de acordo com a origem (frangos de corte ou galinhas poedeiras) (Bratti, 2013).  
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Apenas 11,5% dos proprietários que responderam o questionário relataram o uso de 

irrigação, o que equivale a três propriedades com esta técnica implantada. Plantas forrageiras 

sofrem efeitos diversos do estresse hídrico, refletidos na redução no peso da matéria seca e 

diminuição do crescimento celular. Sob condições de estresse hídrico, a fotossíntese, a 

respiração, a divisão celular, a absorção e translocação de nutrientes são afetados e a planta tem 

seu crescimento diminuído ou até mesmo paralisado. Essas mudanças e seu grau de 

manifestação dependem da planta e da duração do estresse hídrico (Marcelino et al., 2003; Da 

Silva, 2014).  

Estudo de Balieiro Neto et al. (2007) indica que a utilização da técnica de irrigação de 

pastagens é viável, mas guarda estreita relação com a utilização de gramíneas responsivas a 

adubação e que continuam a se desenvolver em temperaturas amenas, como é o caso do Tifton 

85, que em condições adequadas de fertilidade e umidade continua a se desenvolver em dias 

curtos e frios até o limite de 4ºC. Assim, a utilização de irrigação pode se tornar um diferencial 

positivo para as propriedades da região, buscando assegurar maior produção e fornecimento de 

pastagens durante um longo período durante o ano. 

Com o questionário, foi possível arranjar que a média de animais em lactação entre as 

propriedades é de 14,8 vacas, sendo 10 vacas em lactação o menor número encontrado numa 

propriedade e 30 vacas em lactação o maior (Tab. 2). Uma variável tecnológica relevante na 

atividade leiteira é o percentual de vacas em lactação. Esse percentual para produtores do estado 

do Paraná é de 60,3% (IPARDES, 2009), enquanto a recomendação técnica é que 83% das 

vacas sejam mantidas em lactação a fim de otimizar o retorno econômico da atividade (Campos 

et al., 2001). Conforme os dados obtidos, o percentual médio de vacas em lactação entre as 

propriedades foi de 70%, valor acima da média estadual. Analisando as propriedades 

individualmente, apenas uma delas apresentou média de 55%, valor este abaixo da média 

estadual, e também uma propriedade apresentou índice de 81% de animais em lactação, muito 

próximo ao recomendado.  
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Tabela 2. Parâmetros estatísticos descritivos relativos ao número total de animais e número de animais 

em lactação por propriedade e percentual de animais em lactação em propriedades de pecuária leiteira 

em Chopinzinho – PR, 2017.  

 Média Mínimo Máximo Desvio Padrão  CV (%) 

Nº animais/propriedade 21,5 15 45 6 27,8 

Nº animais em 

lactação/propriedade 14,8 10 30 4,2 28,65 

Porcentual de animais em 

lactação/propriedade 70% 55% 81% 6,2 8,9 

  

A média de produtividade (litros de leite animal-1 dia-1) foi de 16,1 litros, numa variação 

de 10 a 25 litros por animal por dia. Esta média encontra-se acima da média de 9,4 litros  

estimada para os produtores paranaenses pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria 

de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (2014). Mesmo a menor produção 

relatada em Chopinzinho, de 10 litros animal-1 dia-1, encontra-se acima da média de produção 

do estado. 

Esses dados incluem as propriedades da região dentro do Sistema II, considerando 

estudo realizado no estado do Paraná por órgãos governamentais, que identificaram quatro 

diferentes níveis de tecnologia de maior incidência entre as propriedades no estado.   

De acordo com a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (2000), o 

Sistema II é representado por produtores que entregam, em média, 176 litros de leite por dia, 

com 20 vacas em lactação, apresentando produtividade de 3.217 litros vaca-1 ano-1 ou 10,6 litros 

vaca-1 dia-1. O manejo é extensivo, com pastagens perenes e pastagem anual de inverno, sendo 

fornecido aos animais ração e silagem (durante certo período do ano). A mão-de-obra é familiar 

e também pode ser contratada. Fazem parte deste sistema 11% dos produtores do estado e a 

maioria dos rebanhos leiteiros que pertencem a este sistema localizam-se principalmente nas 

mesorregiões sudoeste, parte das mesorregiões centro sul e sudeste do Paraná. 

Em relação à suplementação nutricional, a ração é utilizada por todos os produtores. É 

feito o fornecimento de farelo de soja para os animais em 53,8% das propriedades, e 46,1% dos 

produtores também fornecem silagem. 

 Na análise de solo (Tab. 3), 80% das propriedades tiveram índice de matéria orgânica 

(MO) considerado médio, sendo que apenas uma propriedade apresentou alto índice desse 

material. O resultado também apontou alto teor de potássio (K) em todas as propriedades 
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analisadas, assim como alto teor de fósforo (P), exceto em uma propriedade que teve teor de P 

considerado médio.  

 

Tabela 3. Resultado das análises de solo nas cinco propriedades de pecuária leiteira em Chopinzinho – 

PR, 2017. 

Variáveis MO P K Ca  Mg H+Al pH V 

  g/dm3 mg/dm3  ---------------cmol/dm3-------------- CaCl SMP % 

Propriedade 1 61,65 56,20 0,85 6,40 3,30 4,20 5,20 6,20 71,53 

Propriedade 2 42,89 23,35 0,80 6,10 1,80 4,28 5,10 6,20 67,03 

Propriedade 3 41,55 9,88 0,8 6,10 2,80 3,97 5,60 6,30 70,96 

Propriedade 4 44,23 29,56 0,88 8,90 2,80 3,97 5,60 6,30 76,01 

Propriedade 5 46,91 19,87 0,98 8,10 2,80 3,18 5,80 6,60 78,88 

 

 

Os valores de cálcio (Ca), magnésio (Mg) e acidez potencial obtiveram no resultado da 

análise valores próximos entre todas as propriedades. Os níveis de pH do solo variaram entre 

5,1 e 5,8 entre as propriedades. 

As análises de solo, realizadas em cinco propriedades, tiveram resultados semelhantes 

para todos os elementos analisados. Os níveis de pH do solo variaram entre 5,1 e 5,8 entre as 

propriedades, sendo esta faixa considerada entre fortemente ácida (4,4-5,3) e moderadamente 

ácida (5,4-6,5). Segundo Pimenta et al. (2010), é na faixa de pH abaixo de 6,0-6,5 na qual se 

observa a disponibilidade máxima de muitos elementos, garantindo boas disponibilidades de 

elementos importantes para a nutrição vegetal, como o fósforo (P), potássio (K) e o nitrogênio 

(N).   

Em estudo realizado por Coutinho et al. (2014), a adubação potássica aumentou 

significativamente o perfilhamento, aumentando consequentemente a produção de massa seca 

nos cortes do Tifton 85 em solo corrigido em comparação aos cortes de Tifton 85 em solos sem 

adição de dose de potássio. Assim, os altos teores de K encontrados nos solos das cinco 

propriedades são adequados e contribuem para o desenvolvimento da pastagem de Tifton 85. 

Os níveis de P foram classificados como altos em 80% das propriedades. Apenas uma 

propriedade apresentou valor considerado médio. Segundo Franco (2003), um adequado 

suprimento de fósforo no solo é essencial para o rápido e eficiente estabelecimento das 

pastagens, devido ao importante papel que este nutriente desempenha no desenvolvimento do 
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sistema radicular, fazendo com que estas explorem um volume maior de solo, absorvendo mais 

água e nutrientes. 

Em relação à comparação das variáveis Matéria Seca (MS), Proteína Bruta (PB), Fibra 

em Detergente Neutro (FDN) e Fibra em Detergente Ácido (FDA) entre as cinco propriedades 

selecionadas (Fig. 4 e 5) observa-se que com exceção da propriedade 1, que mantém o valor de 

MS relativamente estável ao longo das cinco coletas realizadas, todas as propriedades 

apresentaram resultados crescentes para esta variável, sobretudo nas propriedades 2, 3 e 5.  

A média de MS entre as propriedades foi de 26%. Os resultados encontrados neste 

trabalho estão em consonância com resultados encontrados em gramíneas do gênero Cynodon 

por Correa et al. (2006), que observaram valores que variaram entre 21,2% a 30,6% de MS em 

função da dose de nitrogênio. Em trabalho realizado por Quaresma et al. (2011) avaliando a 

produção e composição bromatológica do capim Tifton 85 submetido a diferentes doses de 

nitrogênio, os autores obtiveram valor médio de 21,18% de matéria seca.  

 

   

Figura 4. Gráficos de perfis de Matéria Seca (%), Proteína Bruta (%) das cinco coletas realizadas entre  

dezembro/2016 e abril/2017 nas propriedades de pecuária leiteira em Chopinzinho – PR. 



49 
 

 

 

Figura 5. Gráficos de perfis de Fibra em Detergente Neutro (%) e Fibra em Detergente Ácido (%) das  

cinco coletas realizadas entre dezembro/2016 e abril/2017 nas propriedades de pecuária leiteira em  

Chopinzinho – PR. 

 

 

Já em relação a PB, verifica-se que os resultados apresentados pela propriedade 5 

demonstraram grande oscilação entre as coletas realizadas, obtendo os menores resultados nas 

coletas 2, 4 e 5, ao passo que a propriedade 4 apresenta os maiores valores de PB em todas as 

coletas. 

À exceção da propriedade 5, que assim como para a PB, também apresentou grande 

oscilação para a variável FDN, as demais propriedades apresentaram comportamento similar 

ao longo das coletadas realizadas para tal variável, embora em magnitude, os resultados tenham 

sido diferentes.  

Ainda, quanto a FDA, os maiores valores observados foram referentes as propriedades 

2 e 5, para todas as coletas de pastagem. 

Na Tab. 4, são apresentados os resultados das análises das médias de MS, PB, FDN e 

FDA entre as propriedades. Nota-se que a propriedade 4 apresenta a menor média de MS, sendo 

a mesma significativamente diferente das médias obtidas nas propriedades 1, 3 e 5.  
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Tabela 4. Médias de Matéria Seca (%), Proteína Bruta (%), Fibra em Detergente Neutro (%) e Fibra 

em Detergente Ácido (%) do Tifton 85 coletado nas propriedades leiteiras em Chopinzinho - PR, 

2017. 

Variável 
Propriedade 

Média CV (%) 
1 2 3 4 5 

MS (%) 27,6 a 25,0 ab 26,8 a 23,2 b 27,6 a 26,0 11,1% 

PB (%) 19,3 abc 20,0 bc 19,3 ab 22,4 a 16,2 c 19,2 14,3% 

FDN (%) 80,2 ab 82,2 a 78,4 bc 75,6 c 80,4 ab 79,4 3,4% 

FDA (%) 34,2 b 39,7 a 35,3 b 33,1 b 38,1 a 36,1 7,5% 

* Médias seguidas de letras distintas na linha diferem significativamente (valor p < 0,05) pelo teste de Tukey. 

 

Quanto a PB, a propriedade 4 obteve média de 22,4%, a maior observada entre as cinco 

propriedades e significativamente diferente das propriedades 2 e 5. A propriedade 5 obteve a 

menor média. A propriedade 4 que apresentou maior valor médio de PB (22,4%) e menor teor 

de FDA (33,1%) é a única que possui implantado sistema de irrigação. Esses dados seguem o 

apresentado por Balieiro Neto et al. (2007), que avaliando as características agronômicas do 

Tifton 85 sob irrigação, concluíram que a gramínea apresentou maior percentual de PB e 

redução nos teores de FDA da planta inteira para o sistema com irrigação.  

As pastagens brasileiras são cultivadas em áreas sujeitas à variações climáticas de 

temperatura, radiação solar e índice pluviométrico. A irrigação é apontada como uma opção 

para minimizar o problema de estacionalidade na produção de forragens. O procedimento 

correto, para fins de irrigação de pastagens, é analisar os dados climáticos do local, 

principalmente o comportamento das temperaturas mínimas durante o ano, para verificar que 

tipo de resposta se pode esperar com o advento da irrigação, tanto em termos de aumento de 

produção quanto em termos da resolução do problema da estacionalidade (Da Silva, 2014; 

Paciullo et al., 2005). 

 Muito embora este projeto não tenha tido o objetivo de analisar a utilização de irrigação 

para a produção de Tifton 85, foi possível notar que na análise bromatológica da propriedade 

que faz uso dessa técnica a qualidade da forragem analisada foi superior quando comparada 

com as outras propriedades, em relação aos teores de PB e FDA. 

Considerando a variável FDA, as maiores médias são observadas nas propriedades 2 e 

5, uma vez que as mesmas diferem significativamente das médias obtidas pelas propriedades 1, 

3 e 4. No presente estudo, o valor médio de FDA nas propriedades foi de 36,1%, valor este 

menor que aqueles encontrados na literatura. A FDA tem relação com a digestibilidade da fibra: 

quanto menor o teor de FDA, menor será o teor de lignina e, consequentemente, melhor a 
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digestibilidade do alimento (Da Silva, 2014). Em trabalho realizado por Quaresma et al. (2011), 

o teor de FDA da forragem não foi influenciado pelas doses de N, obtendo-se teor médio de 

44,37%. Já Ribeiro e Pereira (2010) verificaram incremento no teor de FDA com as doses 

crescentes de N e idades de rebrotação, variando de 38,0 a 45,3%. Gonçalves et al. (2003) 

realizando cortes de Tifton 85 aos 28, 42, 63 e 84 dias obtiveram teores de FDA superiores aos 

40% em todas as idades de corte, apresentando valor mínimo (46,6%) aos 28 dias e valor 

máximo (50,4%) aos 84 dias. Ocorre aumento no consumo de forragens com valores de FDA 

próximos de 30%, enquanto aquelas com teores acima de 40% são menos consumidas 

(Gonçalves et al., 2003; Ribeiro e Pereira, 2010).  

Considerando a variável FDN, a maior média obtida, referente a propriedade 2, difere 

significativamente das médias das propriedades 4 e 5, sendo que a propriedade 4 ainda 

apresenta média diferente das propriedades 1 e 5, além da propriedade 2. Os teores de FDN 

obtidos na análise do Tifton 85, que variaram de 74,0% a 83,0% entre as propriedades, podem 

ser considerados elevados, segundo Quaresma et al. (2011). Gonçalves et al. (2003) realizando 

cortes de Tifton 85 aos 28, 42, 63 e 84 dias obtiveram teores de FDN com valor mínimo (77,3%) 

aos 28 dias e máximo (79,4%) aos 84 dias de idade de corte. Ribeiro e Pereira (2010), avaliando 

a composição bromatológica do capim Tifton 85 sob quatro doses de nitrogênio e três idades 

de rebrotação, estimaram média geral de 82,3 e 84,2% de FDN, no 2º e 3º cortes 

respectivamente, ressaltando que os elevados valores de FDN desta forrageira são uma 

característica do gênero Cynodon.  

No entanto, foi observado por Hill et al. (2001) elevado coeficiente de digestibilidade 

da FDN do capim Tifton 85, associado com melhor desempenho animal. As plantas do gênero 

Cynodon são caracterizadas por terem alta proporção de FDN, porém, apresentam teor de 

lignina relativamente baixo. Forragens que apresentam baixos valores de lignina em relação a 

FDN disponibilizam altas proporções de hemicelulose para a fermentação ruminal. Assim, 

pode-se inferir que essas plantas podem apresentar alta proporção de parede celular, porém de 

boa qualidade, fator evidenciado pelo elevado ganho de peso que tem sido obtido com animais 

em pastejo nessas gramíneas (Balsalobre, 2002). 

Observa-se que não há uma tendência clara de crescimento ou decrescimento da MS em 

função da altura do pasto (Fig. 6), sobretudo pelos resultados apresentados na propriedade 4, 

com valores baixos para ambas as variáveis. Desta forma, não há evidências amostrais 

suficientes de que as variáveis MS e altura do pasto apresentem correlação significativa, ao 
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nível de 5% de significância (valor p de 0,980), sendo que o coeficiente de correlação de 

Pearson obtido foi de -0,005. 

  

 

Figura 6. Diagramas de dispersão do Matéria Seca (%), Proteína Bruta (%), Fibra em Detergente Neutro 

(%) e Fibra em Detergente Ácido (%) em função da altura do pasto (cm) nas cinco propriedades 

selecionadas, em coletas realizadas entre dezembro/2016 e abril/2017 em Chopinzinho – PR. 

 

Observa-se que não há uma tendência clara de crescimento ou decrescimento da MS em 

função da altura do pasto, sobretudo pelos resultados apresentados na propriedade 4, com 

valores baixos para ambas as variáveis. Desta forma, não há evidências amostrais suficientes 

de que as variáveis MS e altura do pasto apresentem correlação significativa, ao nível de 5% de 

significância (valor p de 0,980), sendo que o coeficiente de correlação de Pearson obtido foi de 

-0,005. 

Quanto a PB, nota-se que seu valor tende a decrescer a medida que a altura do pasto 

aumenta, sendo tal relação negativa corroborada pelo coeficiente de correlação de Pearson 
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obtido, de -0,488, sendo tal correlação significativa (valor p de 0,013). Nas propriedades com 

maior altura de pasto, com média de 32 cm e 26 cm de altura nas medições, foram encontrados 

os menores valores de proteína bruta, com médias de 17,8% e 16,2% de PB, respectivamente. 

O maior teor de PB, com média de 22,4% entre as cinco análises executadas, foi encontrado na 

propriedade que possui o pasto em altura média de 17 cm. 

Os teores de proteína bruta na matéria seca produzida pelo Tifton 85 são muito variáveis, 

dependendo do manejo ao qual essa forrageira é submetida, sendo de 17 a 18% o teor médio de 

proteína bruta do Tifton 85. Contudo, como ocorre com a maioria das poáceas tropicais, entre 

elas as do gênero Cynodon, o conteúdo de proteína bruta na matéria seca produzida está 

indiretamente relacionado com o intervalo de cortes adotado e diretamente correlacionado com 

aplicações de doses crescentes de N, até certo nível, a partir do qual não há mais resposta (Alvim 

et al., 1999). Esse fato é explicado pelo manejo de corte adotado, com períodos relativamente 

curtos de rebrota, em média de 30 dias, o que proporcionou forragem de melhor qualidade. 

Carnevalli et al. (2001) conduzindo um estudo em Piracicaba, São Paulo, com Tifton 85 

sob pastejo contínuo de ovinos, demonstrou que a composição química da forragem revelou 

uma maior concentração de proteína bruta, cerca de 20% de PB, para os pastos mais baixos (5 

cm), independente da estação do ano. Com o aumento da altura do pasto ocorreu diminuição 

nos teores de PB, com obtenção de 16,9% de PB para altura de 10 cm e 15% de PB para 20 cm. 

Esse estudo corrobora a informação de que o valor de PB diminui conforme aumenta a altura 

da planta, porém, mesmo nas propriedades com o capim Tifton 85 com alturas médias de 23 

cm e 25 cm em Chopinzinho, os valores médios de PB foram de 19,3% e 20% respectivamente, 

maiores que os teores encontrados por Carnevalli et al. (2011). 

Por outro lado, quando avaliado o diagrama de dispersão entre a FDN e a altura do 

pasto, observa-se que tais variáveis apresentam uma relação direta, sendo que o aumento de 

uma tende a ser acompanhado pelo aumento de outra. O coeficiente de correlação de Pearson 

entre as variáveis foi de 0,703 e há indícios de que tal correlação seja significativa (valor p < 

0,001). Carnevalli et al. (2001) afirmam que os menores valores de FDN (64 a 67%)  foram 

observados para os pastos mais baixos (5 e 10 cm) quando comparados com os valores de  68 

a 70% dos pastos mais altos (15 e 20 cm). 

Uma relação positiva ainda mais forte é observada entre as variáveis FDA e altura do 

pasto, uma vez que foi obtido um coeficiente de correlação de Pearson de 0,753 entre as 

mesmas. Ainda, há evidências amostrais de que tal correlação é significativa (valor p < 0,001). 
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Também de acordo com o trabalho de Carnevalli et al. (2001), os teores de fibra em detergente 

ácido seguiram a mesma tendência que os de FDN, e os  pastos de 5 cm de altura apresentaram 

proporções mais baixas de FDA (25%) que os demais tratamentos. 

Para se obter máxima produtividade do capim-tifton 85, é importante compreender seu 

crescimento e composição bromatológica em diversas condições de manejo, reconhecendo 

assim as mudanças na morfologia da planta que ocorrem com o tempo e identificar as 

características determinantes de sua produtividade e adaptação ao ambiente (Pereira et al., 

2012). 

Segundo estudo de Fagundes et al. (1999) analisando o acúmulo de forragem de Tifton 

85 sob diferentes intensidades de pastejo, esse cultivar atingiu as condições necessárias para 

atingir a taxa de crescimento máxima na menor intensidade de pastejo, de 20 cm, e tomando-se 

por base o critério de 95% de interceptação luminosa como condição ótima para regulação de 

uso e colheita da planta, Tifton 85 estaria apta a ser colhida já a partir de 15 cm. Os autores 

concluíram nesse trabalho que Tifton 85 apresentou, como amplitude ótima de uso, condições 

de pasto que variaram de 5 a 15 cm. 

De acordo com Pinto et al. (2001), apesar dos relvados mantidos mais altos, entre 15 e 

20 cm, apresentarem maiores valores de crescimento, uma maior proporção da forragem 

produzida é destinada para a manutenção da altura de pastejo e, consequentemente, com 

maiores perdas pelos processos de senescência e morte, enquanto que nos pastos mantidos mais 

baixos menor foi a proporção de tecido senescente. As maiores taxas de acúmulo de forragem 

são obtidas em pastos com altura entre 15 e 20 cm (Pinto et al., 2001). Também segundo Pereira 

et al. (2012) a utilização do Tifton 85 com altura inferior à 30 cm constitui ação de manejo que 

possibilita a produção de forragem com características predisponentes ao maior desempenho 

animal. 

Isto porque, como pode ser observado neste trabalho realizado em Chopinzinho, apesar 

de haver maior produção de forragem com maior altura do pasto, a análise bromatológica 

demonstrou que a qualidade da pastagem decai conforme aumenta a altura do Tifton 85. 

Tomando por exemplo a Propriedade 4, que apresentou altura média do pasto de 16 cm, esta 

foi a propriedade que obteve maiores teores de PB e menor quantidade de FDN e FDA nas 

análises bromatológicas.  

A produção de matéria seca nas propriedades de Chopinzinho variou de 63 a 83 kg de 

MS ha-1 dia-1 (Tab. 5). A taxa de acúmulo diária (TAD) é o quociente entre a quantidade de 
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forragem produzida e o tempo decorrido do crescimento da forrageira até o seu corte, podendo 

ser expressa em kg de MS ha dia-1 (Colussi et al., 2009; Da Silva, 2015). Em trabalho realizado 

por Colussi et al. (2009) também em Chopinzinho, para avaliação do efeito de fontes e doses 

de nitrogênio na taxa de acúmulo diária de matéria seca de Tifton 85, a média de taxa de 

acúmulo diária no tratamento testemunha variou de 62 a 85 kg de MS ha-1 dia-1, e no tratamento 

que recebeu 200 kg de N, houve variação de 227 a 325 kg de MS ha-1 dia-1. 

Fagundes et al. (2012) analisando a produção de forragem de Tifton 85 adubado com 

nitrogênio e submetido à lotação contínua no estado de São Paulo, obtiveram valores de taxa 

de acúmulo diária entre 40,9 e 73,7 kg de MS ha-1 dia-1. O acúmulo médio anual em matéria 

seca de Tifton 85 sem irrigação é inferior ao irrigado e está compreendido numa faixa entre 50 

e 90 kg MS ha-1 dia-1 (Gomes et al., 2015). 

 

Tabela 5. Médias de Taxa de acúmulo diária e Altura do Tifton 85 nas propriedades de pecuária 

leiteira em Chopinzinho – PR, 2017. 

Variável 
Propriedade 

Média CV (%) 
1 2 3 4 5 

Taxa de acúmulo diária de 

Tifton 85 (kg MS ha-1dia-1) 
68 b 76 a 63 b 83 a 65 b 71 5,12% 

Altura Tifton 85 (cm) 23 b 32 a 26 b 16 a 26 b 24,6 9,95% 

* Médias seguidas de letras distintas na linha diferem significativamente (valor p < 0,05) pelo teste de Tukey. 

 

As propriedades 2 e 4 apresentaram valores de massa de forragem e altura do pasto 

semelhantes e que diferiram significativamente dos valores das propriedades 1, 3 e 5. Apesar 

disso, os valores de taxa de acúmulo diária da forragem e altura do pasto não apresentaram 

correlação significativa ao nível de 5% de significância, sendo que o coeficiente de correlação 

de Pearson obtido foi de -0,3867. 

O maior valor de massa de forragem, de 83 kg MS ha-1d-1, foi obtido na propriedade 4 

(Tab. 5), a única entre as propriedades analisadas que utiliza irrigação. Gomes et al. (2015) cita 

que o acúmulo médio anual em matéria seca de Tifton 85 sob irrigação oscila de 105 a 125 kg 

MS ha-1d-1.  

Embora o maior valor de massa de forragem tenha sido observado na propriedade que 

utiliza irrigação, este ainda está abaixo do relatado na literatura, o que sugere que, associado ao 

uso desta técnica, seria necessário ajustar as doses de nitrogênio aplicadas. O N é elemento 

essencial para o desenvolvimento do Tifton 85, que é mais exigente em relação ao emprego de 
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fertilizantes que outras forrageiras comumente cultivadas no Brasil (Coutinho et al., 2014). Em 

estudo realizado por Marcelino et al. (2003), analisando o manejo da adubação nitrogenada e 

de tensões hídricas sobre a produção de matéria seca de Tifton 85, a maior produção de MS 

obtida, 40 toneladas por hectare, ocorreu na menor tensão hídrica e na dose máxima de N, 

enquanto a menor produção de MS, de 17 toneladas por hectare, foi encontrada na maior tensão 

hídrica, porém sem adubação nitrogenada. 

  

Conclusão 

 

Com a aplicação do questionário foi possível estabelecer que as pequenas propriedades 

de pecuária leiteira que utilizam Tifton 85 no município de Chopinzinho – PR são 

caracterizadas pela área reduzida, menor que a média encontrada no estado, porém com 

produção de leite acima da média estadual.  

As médias de matéria seca, proteína bruta, fibra em detergente neutro e fibra em 

detergente ácido obtidas entre as propriedades, embora sejam muito próximas, diferiram 

significativamente entre si. Apesar dos níveis de nutrientes considerados adequados, as análises 

de solo apresentaram resultados muito próximos, de forma que não se pode considerar que a 

fertilidade do solo seja um fator condicionante que determine diferença na produção e na 

qualidade da pastagem entre estas propriedades. 

Ao verificar que existe diferença na produção de pastagem entre propriedades que 

cultivam o Tifton 85 na mesma região, em mesmas condições climáticas e de solo e com 

condições semelhantes de produção, resta a conclusão que o manejo exerce papel importante 

no rendimento da planta. Portanto, são necessários mais estudos com a finalidade de propiciar 

o entendimento dos padrões de resposta e estabelecer relações causa-efeito, de forma que 

parâmetros de manejo possam ser estabelecidos com o intuito de assegurar a produtividade das 

pastagens cultivadas. 

 

  

 

 

 

 



57 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho pautou-se em analisar os fatores inerentes ao meio para produção de Tifton 

85 em Chopinzinho - PR, bem como sua qualidade bromatológica. Poucos trabalhos são 

conduzidos a campo para verificar a real forma em que as pastagens são cultivadas e sua 

qualidade, geralmente são experimentos que buscam explorar características de produção, 

porém em condições controladas de pastejo e manejo da planta e dos animais, que muitas vezes 

diferem das condições encontradas na realidade dos produtores rurais. 

 Muitas vezes os produtores implementam determinada pastagem e determinam seu 

manejo de acordo com o que observam outros produtores fazendo, sem ter o conhecimento 

técnico para definir a melhor forma de manejo para a sua propriedade, de forma que sua 

produção pode ficar aquém do que poderia ser obtido. Esse fato destaca a importância da 

assistência técnica rural para maior aproveitamento dos recursos que o produtor possui ao seu 

alcance ou pela busca do que pode ser mais favorável ao seu desenvolvimento. 

 Também durante a execução do presente trabalho, constatou-se a falta de dados 

atualizados sobre os pequenos produtores rurais. O último censo agropecuário nacional foi 

realizado em 2006 e uma caracterização da atividade leiteira no Paraná realizada pelo 

IPARDES data de 2009, não havendo dados oficiais mais atuais sobre a real situação dos 

pequenos estabelecimentos rurais no Paraná. 

Assim, reconhece-se que são necessárias mais pesquisas voltadas a estes temas, com o 

objetivo de explorar a questão da extensão rural no Paraná, visto a importância dos pequenos 

produtores rurais para o setor agropecuário, de forma que esse conhecimento possa contribuir 

para o desenvolvimento e fortalecimento desses agricultores. 
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APÊNDICE 

 

Questionário 

 

Produtor:_______________________________________________________ 

Localidade:_____________________________________________________ 

Qual o tamanho da propriedade?    _______ alq         ______ ha 

Qual a área destinada a pastagem?  _______ alq       _______ ha 

Quais as forrageiras utilizadas?__________________________________________________ 

Há quanto tempo cada uma foi implantada?________________________________________ 

Qual o sistema de pastejo utilizado? 

(  ) Contínuo      (  )Rotacionado     (  )Outro _______________________________________ 

Se utilizar piquetes: 

Quantos? _______________________ 

Qual a área de cada piquete? ______________________________ 

Qual é o tempo de utilização? _____________________________ 

Qual o critério utilizado para definir o uso dos piquetes? ______________________________ 

Utiliza irrigação?   (   ) Não   (  ) Sim _____________________________________________ 

Já fez análise de solo da área de pastagem? Se a resposta for sim, há quanto tempo?   (  ) Não   

(  ) Sim  ____________________________________________________________________ 

Realiza adubação das áreas de pastagem?   (  ) Não   (  ) Sim 

Se realiza adubação: 

Qual o produto utilizado?______________________________________________________ 

Qual a quantidade utilizada? ___________________________________________________ 

Qual o número total de animais na propriedade? ____________________________________ 

E em lactação? ______________________________________________________________ 

Qual a produção média de leite? ____________________________________ 

Sobre a alimentação dos animais, quais os alimentos fornecidos e quantidade? 

Ração: ________________________________________________________ 

Silagem: _______________________________________________________ 

Outros: ________________________________________________________ 



64 
 

ANEXOS 

 

Anexo 1 - Normas do artigo para submissão – Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária 

e Zootecnia 

 

Preparação dos textos para publicação 

Os artigos devem ser redigidos em português ou inglês, na forma impessoal. 

 

Formatação do texto 

O texto não deve conter subitens em nenhuma das seções do artigo, deve ser apresentado em 

arquivo Microsoft Word e anexado como “Main Document” (Step 6), no formato A4, com 

margem de 3cm (superior, inferior, direita e esquerda), na fonte Times New Roman, no tamanho 

12 e no espaçamento de entrelinhas 1,5, em todas as páginas e seções do artigo (do título às 

referências), com linhas numeradas. 

Não usar rodapé. Referências a empresas e produtos, por exemplo, devem vir, obrigatoriamente, 

entre parêntesis no corpo do texto na seguinte ordem: nome do produto, substância, empresa e 

país. 

  

Seções de um artigo 

Título: Em português e em inglês. Deve contemplar a essência do artigo e não ultrapassar 50 

palavras. 

Autores e Filiação: Os nomes dos autores são colocados abaixo do título, com identificação da 

instituição a qual pertencem. O autor e o seu e-mail para correspondência devem ser indicados 

com asterisco somente no “Title Page” (Step 6), em arquivo Word. 

Resumo e Abstract: Deve ser o mesmo apresentado no cadastro contendo até 200 palavras em 

um só parágrafo. Não repetir o título e não acrescentar revisão de literatura. Incluir os principais 

resultados numéricos, citando-os sem explicá-los, quando for o caso. Cada frase deve conter 

uma informação completa. 

Palavras-chave e Keywords: No máximo cinco e no mínimo duas*. 

* na submissão usar somente o Keyword (Step 2) e no corpo do artigo constar tanto keyword 

(inglês) quanto palavra-chave (português), independente do idioma em que o artigo for 

submetido. 
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Introdução: Explanação concisa na qual os problemas serão estabelecidos, bem como a 

pertinência, a relevância e os objetivos do trabalho. Deve conter poucas referências, o suficiente 

para balizá-la. 

Material e Métodos: Citar o desenho experimental, o material envolvido, a descrição dos 

métodos usados ou referenciar corretamente os métodos já publicados. Nos trabalhos que 

envolvam animais e/ou organismos geneticamente modificados deverão constar 

obrigatoriamente o número do Certificado de Aprovação do CEUA. (verificar o Item Comitê 

de Ética). 

Resultados: Apresentar clara e objetivamente os resultados encontrados. 

Tabela. Conjunto de dados alfanuméricos ordenados em linhas e colunas. Usar linhas 

horizontais na separação dos cabeçalhos e no final da tabela. O título da tabela recebe 

inicialmente a palavra Tabela, seguida pelo número de ordem em algarismo arábico e ponto 

(ex.: Tabela 1.). No texto, a tabela deve ser referida como Tab seguida de ponto e do número 

de ordem (ex.: Tab. 1), mesmo quando referir-se a várias tabelas (ex.: Tab. 1, 2 e 3). Pode ser 

apresentada em espaçamento simples e fonte de tamanho menor que 12 (o menor tamanho 

aceito é oito). A legenda da Tabela deve conter apenas o indispensável para o seu entendimento. 

As tabelas devem ser obrigatoriamente inseridas no corpo do texto de preferência após a sua 

primeira citação. 

Figura. Compreende qualquer ilustração que apresente linhas e pontos: desenho, fotografia, 

gráfico, fluxograma, esquema etc. A legenda recebe inicialmente a palavra Figura, seguida do 

número de ordem em algarismo arábico e ponto (ex.: Figura 1.) e é citada no texto como Fig 

seguida de ponto e do número de ordem (ex.: Fig.1), mesmo se citar mais de uma figura (ex.: 

Fig. 1, 2 e 3). Além de inseridas no corpo do texto, fotografias e desenhos devem também ser 

enviados no formato JPG com alta qualidade, em um arquivo zipado, anexado no campo próprio 

de submissão, na tela de registro do artigo. As figuras devem ser obrigatoriamente inseridas no 

corpo do texto de preferência após a sua primeira citação. 

Nota: Toda tabela e/ou figura que já tenha sido publicada deve conter, abaixo da legenda, 

informação sobre a fonte (autor, autorização de uso, data) e a correspondente referência deve 

figurar nas Referências. 
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Discussão: Discutir somente os resultados obtidos no trabalho. (Obs.: As seções Resultados e 

Discussão poderão ser apresentadas em conjunto a juízo do autor, sem prejudicar qualquer uma 

das partes). 

Conclusões: As conclusões devem apoiar-se nos resultados da pesquisa executada e serem 

apresentadas de forma objetiva, SEM revisão de literatura, discussão, repetição de resultados e 

especulações. 

Referências: As referências devem ser relacionadas em ordem alfabética, dando-se preferência 

a artigos publicados em revistas nacionais e internacionais, indexadas. Livros e teses devem ser 

referenciados o mínimo possível, portanto, somente quando indispensáveis. São adotadas as 

normas gerais da ABNT, adaptadas para o ABMVZ, conforme exemplos: 

 

Como referenciar: 

1. Citações no texto 

A indicação da fonte entre parênteses sucede à citação para evitar interrupção na 

sequência do texto, conforme exemplos: 

Autoria única: (Silva, 1971) ou Silva (1971); (Anuário..., 1987/88) ou Anuário... 

(1987/88); 

Dois autores: (Lopes e Moreno, 1974) ou Lopes e Moreno (1974); 

Mais de dois autores: (Ferguson et al., 1979) ou Ferguson et al. (1979); 

Mais de um artigo citado: Dunne (1967); Silva (1971); Ferguson et al. (1979) ou (Dunne, 

1967; Silva, 1971; Ferguson et al., 1979), sempre em ordem cronológica ascendente e 

alfabética de autores para artigos do mesmo ano. 

 

Citação de citação. Todo esforço deve ser empreendido para se consultar o documento original. 

Em situações excepcionais pode-se reproduzir a informação já citada por outros autores. No 

texto, citar o sobrenome do autor do documento não consultado com o ano de publicação, 

seguido da expressão citado por e o sobrenome do autor e ano do documento consultado. Nas 

Referências deve-se incluir apenas a fonte consultada. 

 

Comunicação pessoal. Não faz parte das Referências. Na citação coloca-se o sobrenome do 

autor, a data da comunicação, nome da Instituição à qual o autor é vinculado. 
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2. Periódicos (até quatro autores citar todos. Acima de quatro autores citar três autores et al.): 

 

ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO BRASIL. v.48, p.351, 1987-88. 

 

FERGUSON, J.A.; REEVES, W.C.; HARDY, J.L. Studies on immunity to alphaviruses in 

foals. Am. J. Vet. Res., v.40, p.5-10, 1979. 

 

HOLENWEGER, J.A.; TAGLE, R.; WASERMAN, A. et al. Anestesia general del canino. Not. 

Med. Vet., n.1, p.13-20, 1984. 

 

3. Publicação avulsa (até quatro autores citar todos. Acima de quatro autores citar três autores 

et al.): 

 

DUNNE, H.W. (Ed). Enfermedades del cerdo. México: UTEHA, 1967. 981p. 

 

LOPES, C.A.M.; MORENO, G. Aspectos bacteriológicos de ostras, mariscos e mexilhões. In: 

CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA VETERINÁRIA, 14., 1974, São Paulo. Anais... 

São Paulo: [s.n.] 1974. p.97. (Resumo). 

 

MORRIL, C.C. Infecciones por clostridios. In: DUNNE, H.W. (Ed). Enfermedades del cerdo. 

México: UTEHA, 1967. p.400-415. 

 

NUTRIENT requirements of swine. 6.ed. Washington: National Academy of Sciences, 1968. 

69p. 

 

SOUZA, C.F.A. Produtividade, qualidade e rendimentos de carcaça e de carne em bovinos de 

corte. 1999. 44f. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) – Escola de Veterinária, 

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 
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Anexo 2 – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
 

CENTRO OESTE – UNICENTRO 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: Avaliação de fatores condicionantes da produção de Tifton 85 em propriedades 

de pecuária leiteira do sudoeste do Paraná.  

Pesquisador: PRISCILA ANDRIELY BOSAK  

Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 76863517.5.0000.0106 

Instituição Proponente: Universidade Estadual do Centro Oeste - UNICENTRO 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 2.388.960 

Apresentação do Projeto: 

Trata-se da apreciação do projeto de pesquisa intitulado Avaliação de fatores condicionantes da 

produção de Tifton 85 em propriedades de pecuária leiteira do sudoeste do Paraná, de interesse e 

responsabilidade da proponente PRISCILA ANDRIELY BOSAK. 

Fatores variáveis ambientais e de manejo condicionam a produção de culturas forrageiras. O 

conhecimento dessas variáveis permitirá o direcionamento de ações técnicas no manejo dessas 

forrageiras. Informações disponíveis sobre o comportamento produtivo e o manejo desse gênero, em 

condições de clima e solo brasileiras, ainda são insuficientes. Assim, para que sejam adotadas e 

estabelecidas em vastas extensões de área, é necessário maior conhecimento quanto ao seu potencial 

produtivo para que sua contribuição à pecuária brasileira possa ser estimada de maneira correta. 

Este trabalho tem a finalidade de buscar maiores informações sobre os fatores condicionantes que 

podem afetar a produção dessa forrageira no município de Chopinzinho, localizado na região sudoeste 

do estado, visando assim seu máximo aproveitamento pelos produtores e, consequentemente, maior 

produção animal. 
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Objetivo da Pesquisa: 

Verificar fatores que afetam a produtividade do Tifton 85 em propriedades de pecuária leiteira no 

município de Chopinzinho – PR. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

A presente pesquisa apresenta relevância científica com  método adequado para atingir aos objetivos 

propostos. Este trabalho tem a finalidade de buscar maiores informações sobre os fatores 

condicionantes que podemafetar a produção dessa forrageira no município de Chopinzinho, localizado 

na região sudoeste do estado, visando assim seu máximo aproveitamento pelos produtores e, 

consequentemente, maior produção animal. As informações necessários sobre as propriedades serão 

obtidas através de entrevista e aplicação de questionário aos proprietários. No estudo, o questionário 

não será aplicado a nenhum menor de 18 anos. Posteriormente, esses dados serão submetidos a uma 

análise multivariada. As propriedades selecionadas não são associadas a nenhuma cooperativa e não 

possuem vínculos entre si, são de conhecimento da autora devido a trabalho de campo. 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

1) Check List inteiramente preenchido; 

2) Folha de rosto com campos preenchidos e com carimbo identificador e assinada por Margarete 

Falbo,coordenadora do PPGCV; 

3) Carta de anuência/autorização: não se aplica. 

4) TCLE ( termo de consentimento livre e esclarecido): apresentado. 

4.1) TALE (Termo de Assentimento para menores de idade ou incapazes); não se aplica; 

5) Projeto de pesquisa completo: anexado pelo pesquisador;6) Instrumento para coleta dos dados; 

apresentado. 

7) Cronograma do projeto completo e da Plataforma: apresentado tendo a coleta de dados para agosto 

de 2017 na plataforma e no projeto anexado a coleta de dados está prevista para o primeiro semestre 

de 2018. 

 

Recomendações: 

(1)- Ressalta-se que segundo a Resolução 466/2012, item XI – DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL, 

parágrafo f), é de responsabilidade do pesquisador "manter os dados da pesquisa em arquivo, físico 

ou digital, sob sua guarda e responsabilidade, por um período de 5 anos após o término da pesquisa." 

(2)- O TCLE, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, deve ser emitido em duas vias de igual teor. 

Todas as vias devem ser assinadas pelo pesquisador responsável e pelo participante. Uma via deverá 

ser entregue ao participante e a outra fará parte dos documentos do projeto, a serem mantidos sob a 

guarda do pesquisador. 

Para a submissão dos próximos projetos, o pesquisador deve apresentar o cronograma idêntico na 

plataforma e no projeto anexado. 
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Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

A presente pesquisa está em conformidade com a Resolução 466/2012. Este CEP considera que todos 

os esclarecimentos necessários foram devidamente prestados, estando este projeto de pesquisa apto 

a ser realizado, devendo-se observar as informações presentes no item "Recomendações". 

Em atendimento à Resolução CNS/MS- 466/2012, deverá ser encaminhado ao CEP o relatório parcial 

assim que tenha transcorrido um ano da pesquisa e relatório final em até trinta dias após o término da 

pesquisa. 

Qualquer alteração no projeto deverá ser encaminhada para análise deste comitê. 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Recurso do 
Parecer 

recurso.pdf 27/10/2017 
13:19:23 

 Aceito 

Recurso 
Anexado pelo 
Pesquisador 

pre_projeto_Priscila_atualizado.doc 27/10/2017 
13:18:28 

PRISCILA 
ANDRIELY 
BOSAK 

Aceito 

Informações 
Básicas do 
Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 
ROJETO_964357.pdf 

29/08/2017 
16:07:52 

 Aceito 

Outros questionario.docx 29/08/2017 
16:05:34 

PRISCILA 
ANDRIELY 
BOSAK 

Aceito 

Projeto 
Detalhado / 
Brochura 
Investigador 

pre_projeto_Priscila4.doc 29/08/2017 
16:02:26 

PRISCILA 
ANDRIELY 
BOSAK 

Aceito 

Outros CHECK_LIST_COMEP.doc 29/08/2017 
15:59:12 

PRISCILA 
ANDRIELY 
BOSAK 

Aceito 

TCLE / Termos 
de 
Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência 

TCLE.docx 29/08/2017 
14:34:14 

PRISCILA 
ANDRIELY 
BOSAK 

Aceito 

Folha de Rosto folha_de_rosto.PDF 11/08/2017 
21:35:18 

PRISCILA 
ANDRIELY 
BOSAK 

Aceito 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

GUARAPUAVA, 21 de Novembro de 2017 

Roberta Letícia Krüger 

(Coordenador) 

 


