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Resumo 

As áreas de pastagem são consideradas ecossistemas complexos, dinâmicos e se configuram na
maior cultura agrícola do país. Porém, embora o setor produtivo da região apresente uma série
de peculiaridades que favorecem o desenvolvimento agropecuário,  levantamentos citam um
alto índice de pastagem em estado de degradação.  Além disso, existem alguns gargalos que
restringem o seu desenvolvimento, como por exemplo, a baixa cobertura de assistência técnica
e  o  nível  médio  de  instrução dos  agricultores.  Desta  forma,  o  presente  projeto  tem como
objetivo  propor  um  método  de  ensino  auxiliado  por  computador,  com  a  utilização  de
tecnologias  ativas  de  aprendizagem,  que  oportunize  ao  produtor  rural  a construção  do
conhecimento sobre manejo de pastagem e o auxilie na tomada de decisão. Ademais, espera-se
que esse projeto contribua para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
a nível global, destinados a assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.

Palavras-chave: Manejo do pasto. Aprendizagem. Tecnologias ativas. Tomada de decisão.
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Abstract 

Pasture areas are considered to be complex, dynamic ecosystems and are configured in the
largest  agricultural  culture  in  the  country.  However,  although  the  productive  sector  of  the
region  presents  a  series  of  peculiarities  that  favor  the  agricultural  development,  surveys
indicate a high index of pasture in a state of degradation. In addition, there are bottlenecks
restricting their development, such as low technical assistance coverage and the average level
of education of farmers. In this way, the present project aims to propose a method of teaching
aided by computer, with the use of active learning technologies, which will allow the rural
producer  to  build  knowledge  on  pasture  management  and  assist  in  decision  making.  In
addition,  it  is  expected  that  this  project  contributes  to  the  achievement  of  the  Sustainable
Development  Goals  at  a  global  level,  aimed  at  ensuring  sustainable  production  and
consumption patterns.

Keywords: Pasture management. Learning. Active technologies. Decision making.
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Introdução

De  acordo  com  a  Organização  das  Nações  Unidas  no  Brasil  (ONUBR),  o  conceito  de

desenvolvimento  sustentável  está  relacionado  à  capacidade  de  atender  as  necessidades  da

geração  atual,  sem  comprometer  as  gerações  futuras  de  satisfazerem  suas  próprias

necessidades.  Neste  sentido,  em 2015,  por  ocasião  da  Cúpula  das  Nações  Unidas  sobre  o

Desenvolvimento Sustentável2, que ocorreu na sede da ONU, líderes mundiais participaram do

planejamento  de  uma  nova  agenda  de  desenvolvimento  sustentável,  a  Agenda  2030.  Esta

agenda é considerada um plano de ação universal, onde leva em conta a erradicação da pobreza

em todas as suas formas e dimensões como o maior desafio global e um requisito indispensável

para  o  desenvolvimento  sustentável.  Líderes  da  ONU  acreditam  que  a  disseminação  da

informação  e  das  tecnologias  da  comunicação  e  interconectividade  global  tem um grande

potencial  para  acelerar  o  progresso  humano  e  para  o  desenvolvimento  de  sociedades  do

conhecimento, assim como a inovação científica e tecnológica. Além disso, na agenda 2030,

composta por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estão: o ODS 9, cujo foco

é  construir  infraestruturas  resilientes,  promover  a  industrialização inclusiva  e  sustentável  e

fomentar a inovação, sobretudo por meio da ampliação do acesso às TIC, o ODS 2, onde uma

das metas é aumentar o investimento em infraestrutura rural e desenvolvimento de tecnologia,

para  aumentar  a  capacidade  de  produção  agrícola  nos  países  em  desenvolvimento,  em

particular  nos  países  menos  desenvolvidos  e,  ODS  12,  destinado  a  assegurar  padrões  de

produção e de consumo sustentáveis, cuja meta é alcançar até 2030, a  gestão sustentável e o

uso eficiente dos recursos naturais.  Além da ONU, a Organização das Nações Unidas para a

Educação,  a  Ciência  e  a  Cultura  (UNESCO),  afirma  que  as  Tecnologias  de  Informação  e
11
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Comunicação  (TIC)  exercem  um  papel  cada  vez  mais  importante  na  forma  de  nos

comunicarmos, aprendermos e vivermos e, seu emprego na agropecuária,  vem sido alvo de

estudo há vários anos (Lampert et al). 

No âmbito do Brasil as preocupações do Ministério do Meio Ambiente estão alinhadas com as

expectativas globais, principalmente no que se refere à conservação dos biomas brasileiros.

Neste contexto, o pampa é uma das áreas de campos temperados mais importantes do planeta,

com 25% da superfície terrestre abrangendo regiões com o predomínio dos campos. No país, o

bioma Pampa, está restrito ao Rio Grande do Sul, correspondendo a 63% do território estadual

e 2,07% do território nacional.  Possui uma estrutura de vegetação dos campos de extrema

importância em relação à biodiversidade e aos serviços ambientais. Além disso, as áreas de

pastagem se configuram na maior cultura agrícola do Brasil, ocupando mais de 172 milhões de

hectares,  aproximadamente  20%  da  área  agriculturável  do  nosso  território  (IBGE,  2007),

contribuindo para transformação do país em um dos principais produtores agrícolas e pecuários

do mundo, sendo responsável, em 2006, por aproximadamente 28,8% do Valor de Produção

(VP) agropecuária. Outrossim, a produção de ruminantes, no Brasil, ocorre principalmente em

pastagens, justificando a importância de pesquisas na área de Forragicultura e Pastagens no

país. 

1.1 Justificativa

Como as pastagens são ecossistemas complexos e dinâmicos (Da Silva & Pereira, 1997), as

técnicas e as metodologias de avalições das plantas também o são, tornando o  manejo do

pasto alvo de pesquisas com plantas forrageiras no Brasil há muitos anos

(Silva,  2015).  Também, é preciso considerar que  embora  o  setor  produtivo  da

região apresente uma série de peculiaridades que favorecem o desenvolvimento agropecuário,

levantamentos  citam que 80% das  pastagens cultivadas  se  encontram em algum estado de

degradação  (Barcellos  e  Vilela,  2001)  ou  em áreas  com solos  degradados.  Além do mais,

existem alguns gargalos que restringem o seu desenvolvimento, como por exemplo, a baixa

cobertura de assistência técnica e o nível médio de instrução dos agricultores. 

Desse modo, para se obter uma crescente evolução das atividades agropecuárias, é necessário

que sejam tomadas algumas iniciativas  de forma a restringir  as limitações  enfrentadas pelo
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setor,  dentre elas a criação de estratégias de aprendizagem que favoreçam a construção do

conhecimento, um elemento tão importante para qualquer tomada de decisão. Principalmente

em  relação  ao  manejo  de  pastagem,  apontado  como  fator  primordial  para  o  sucesso  do

empreendimento  pecuário,  visto  que  processos  realizados  de  forma  inadequada  podem

acarretar uma série de problemas, tais como a degradação da estrutura do pasto, pior valor

nutritivo, menor produção animal e rebrotação inadequada.

Conforme Gomes da Silva et al. (2011, p. 37), “a tomada de decisão estará de acordo com as

informações  recebidas  ao  longo  do  processo  de  aprendizagem e  com visão  de  mundo  do

indivíduo e do seu conhecimento prévio sobre a solução demandada”.  Portanto, ao se planejar

estratégias de ensino-aprendizagem, independente do conteúdo em questão, é necessário levar

em  conta,  o  perfil  do  público-alvo,  o  ambiente  em  que  estão  inseridos,  seus  estilos  de

aprendizagem e, principalmente a  complexidade de determinados processos, pois o nível de

conhecimento sobre eles pode se apresentar como um fator de risco para qualquer tomada de

decisão.  Então,  é  preciso  pensar:  Que  ferramentas,  tecnologias  e  métodos  podem  ser

empregados para oportunizar a construção de conhecimentos sobre manejo de pastagem?

1.2 Variáveis

A seguir são apresentadas as variáveis teóricas e operacionais desta proposta de pesquisa.

Teóricas: 
 Manejo de pastagem (variável dependente) 

 Conhecimento  sobre  manejo  de  pastagem  (variável

dependente);

 Tecnologias  ativas  de  aprendizagem  (variável

independente);

Operacionais: 

 Altura do pasto (variável independente);

 massa de forragem total (variável independente);

 Índice de Área Foliar (IAF) (variável independente);

 nível  de  instrução  do  público  alvo  (variável

independente);
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 interatividade das tecnologias ativas de aprendizagem

(variável independente);

Manejo de pastagem - relacionado às variáveis: IAF, altura do pasto e massa de forragem.

Construção  do  conhecimento  sobre  manejo  de  pastagem -  relacionado  às  variáveis:
Tecnologias ativas de aprendizagem e ao nível de conhecimento do público avo.

1.2 Hipótese

Sistemas computacionais aplicados ao ensino que utilizam tecnologias ativas de aprendizagem

tendem a potencializar a construção do conhecimento sobre manejo de pastagem e contribuir

para a tomada de decisão na agropecuária.

1.4 Objetivos

Objetivo Geral:

Propor um método de ensino interativo auxiliado por computador que oportunize a construção

do conhecimento sobre manejo de pastagem.

Objetivos Específicos:

realizar  pesquisa  bibliográfica  sobre  manejo  de  pastagem e  assuntos  correlatos,  como

altura do pasto, massa de forragem total e o Índice de Área Foliar (IAF);

fazer um estudo sobre as teorias e tecnologias ativas de aprendizagem existentes;

elaborar um modelo conceitual com esboço do método de ensino;

verificar se o modelo proposto poderá atender ou não o propósito do trabalho;

realizar o levantamento de requisitos do sistema;

fazer um estudo sobre as tecnologias de desenvolvimento;

realizar o projeto do sistema;

desenvolver o sistema de acordo com as necessidades levantadas;

realizar testes de software;

realizar experimentações do método;

avaliar se método proposto atende o esperado.
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1.5 Principais Contribuições

Dada  a  complexidade  dos  processos  que  envolvem  esta  pesquisa,  dentre  as  contribuições

esperadas deste trabalho estão: 

 a nível científico, a construção de um método de ensino voltado para o produtor

rural,  que  o  auxilie  na  tomada  de  decisão  em relação  ao  manejo  do  pasto,

atendendo os ODS, destinados a assegurar padrões de produção e de consumo

sustentáveis a nível global.

 a nível  tecnológico,  espera-se que os  recursos  computacionais  desenvolvidos

permitam  potencializar  a  construção  do  conhecimento  sobre  manejo  de

pastagem, oferecendo uma interface acessível, interativa e amigável ao público

alvo.

1.6 Organização do Texto

No capítulo 2 é apresentado um breve resumo do estado da arte e síntese de assuntos correlatos

ao  tema de  pesquisa.  No  capítulo  3,  são  descritas  detalhadamente  as  etapas  do  método  e

também as variáveis investigadas na pesquisa e suas relações. E, no capítulo 4, são detalhadas

as  atividades  relacionadas  aos  objetivos  do  trabalho  e  com  os  processos  descritos  na

metodologia. 
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                                                                       Revisão de Literatura

2.1 Estado da Arte

A seguir são listadas, na forma de uma tabela, algumas referências de trabalhos que apresentam

relação com esta pesquisa e que podem contribuir no estudo dos diferentes temas, como por

exemplo, pesquisas na área de manejo do pasto e desenvolvimento de aplicações utilizando

realidade aumentada e ambientes virtuais.

Tabela 1 – Resumo Estado da Arte

Referência bibliográfica Objetivo do trabalho

DA SILVA, S.; SBRISSIA, A.; PEREIRA, L.
Ecophysiology  of  C4  Forage  Grasses-
Understanding  Plant  Growth  for
Optimising  Their  Use  and  Management.
Agriculture, v. 5, p. 598-625, 2015. 

Apresenta  visão  histórica  da  pesquisa  com
plantas  forrageiras  e  pastagens  no  Brasil,
destacando  avanços,  tendências  e  resultados,
além  de  descrição  do  estado  da  arte  e
identificação  de  perspectivas  e  desafios
futuros.

 N  IGAN, A.  KABRA, P.; D  OKE, P. 
Augmented Reality in agriculture. IEEE 7th 
International Conference on Wireless and 
Mobile Computing, Networking and 
Communications, p.    445     –     448, 2011.          

Apresenta  um  protótipo  de  sistema  de
Realidade  Aumentada  desenvolvido  para
ajudar agricultores na identificação de insetos
e no manejo de pragas. 

EUCLIDES,  V.  P;  MONTAGNER  D.  B.;
BARBOSA R.  A;  NANTES N.  N. Pasture
and  grazing  management  of Brachiaria
brizantha (Hochst)  Stapf  and Panicum
maximum Jacq. Rev. Ceres vol, 2014.

Apresenta  os  principais  resultados  obtidos
sobre o manejo do pastejo de alguns cultivares
de Panicum maximum e Brachiaria brizantha,
bem  como  a  importância  da  utilização  de
metas  de  pasto  como guia  de  campo para  o
monitoramento  e  controle  do  processo  de
pastejo para planejar e recomendar práticas de
manejo eficientes.
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AZEVEDO, J. D. O estudo da engine unity
3D e blender aplicada em um observatório
virtual.  Revista  Perquirere,  11(1):  130-143,
jul. 2014

Mostra  um  observatório  virtual  para
disseminar  informações  referentes  aos  cursos
de graduação do Centro Universitário de Patos
de  Minas  (UNIPAM)  e  visa  à  imersão  dos
usuários em um ambiente virtual. 

2.2 Síntese

Como o presente projeto engloba assuntos  que não são da área de formação da autora  do

trabalho, foi necessário percorrer uma série de publicações acerca da agropecuária para um

estudo mais aprofundado sobre o tema. Algumas delas trazem uma abordagem histórica sobre

manejo de pastagem e servem, ainda hoje, como referência para pesquisadores, como é o caso

de Silva et al.(2015). Outras publicações trazem resultados de pesquisas sobre boas práticas de

manejo que também contribuem para a interação com o tema (Euclides, et al).

Além disso, foram buscados trabalhos que apresentassem o uso de tecnologias ativas, como

realidade aumentada (Nigan, 2011) e ambientes virtuais (Azevedo, 2014) que também podem

vir a ser utilizadas no desenvolvimento nesta pesquisa de mestrado.
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Metodologia   

3.1 Etapas do método

Primeiramente,  será  realizada  uma  revisão  bibliográfica  sobre  assuntos  relacionados  à

agropecuária,  o desenvolvimento regional,  manejo de pastagem, teorias  de aprendizagem e

tecnologias  ativas  de  aprendizagem.  Essa  revisão  será  feita  através  de  uma  pesquisa

exploratória  via internet,  em artigos de bibliotecas digitais  e  sites governamentais.  A partir

dessa  revisão,  será  possível  ter  uma  melhor  compreensão  sobre  cada  um  dos  assuntos

relacionados a esse trabalho para então ser elaborado um esboço do método de ensino, objeto

dessa pesquisa, através de um mapa conceitual. A partir desse modelo será possível ter uma

visão mais  clara  das  ideias  acerca  do método de ensino proposto,  expondo-se como serão

construídas  estratégias  de ensino,  formas de avaliação e  as  possíveis  tecnologias  ativas  de

aprendizagem utilizadas. Tudo isso alinhado às teorias de aprendizagem que oportunizem a

construção  do  conhecimento  do  público  alvo.  Este  modelo  conceitual  será  apresentado  a

profissionais que já desenvolvem pesquisas na área de manejo de pastagem e que já possuem

alguma experiência no oferecimento de capacitações para produtores rurais da região, como é o

caso da Embrapa Pecuária Sul.  Tal  ação visa à verificação por parte  de especialistas,  se o

modelo pode ou não atender a proposta deste trabalho. 

A  Embrapa  Pecuária  Sul,  é  uma  empresa  ecorregional,  que  desenvolve  pesquisas  em

bovinocultura  de  corte  e  leite,  ovinocultura  e  forrageiras  nos  Campos  Sul Brasileiros,

compreendidos pelos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Além disso,

dentre os objetivos desta empresa está o estímulo ao desenvolvimento de tecnologias, práticas e

processos adequados à agricultura familiar para contribuir no aumento da renda desta parcela

da sociedade (Embrapa, 2011), estando assim, alinhada aos objetivos deste trabalho. 

18
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A próxima etapa é a análise de requisitos do sistema, que será realizada através de entrevistas

com  pesquisadores  da  Embrapa  Pecuária  Sul  e  produtores  rurais  da  região,  onde  serão

coletados dados e informações indispensáveis para o seu desenvolvimento.  De acordo com o

levantamento de requisitos do sistema será feito um estudo das tecnologias de desenvolvimento

existentes para verificar qual é mais indicada para atender os objetivos da aplicação.

Segundo Pressmann (1995) para desenvolver uma aplicação de qualidade, é necessário atender

as diretrizes para qualidade de um projeto de software,  que são: projeto em módulos; com

representações distintas para dados, arquitetura, interfaces e componentes; levar a componentes

que  possuam  características  de  independência  funcional;  interfaces  que  reduzam  a

complexidade das conexões entre os componentes e o ambiente externo. Desta forma, será feito

o mapeamento das estruturas e funcionalidades centradas nos usuários para que seja possível

implementar o sistema, atendendo suas reais necessidades. 

Os testes do sistema serão executados com base em um planejamento realizado em paralelo

com o desenvolvimento para verificar se os resultados obtidos estão de acordo com o esperado.

Para tal, será utilizada a técnica de teste funcional, que é aplicável a todos os níveis de teste

(Pressman, 1995). Está técnica será empregada em quatro níveis, a saber: teste de unidade,

integração,  teste  de  sistema  e  teste  de  aceitação.  Os  três  primeiros  serão  realizados  pela

desenvolvedora da aplicação e o último, teste de aceitação, será realizado pelos pesquisadores

da Embrapa Pecuária Sul,  que participaram da análise de requisitos,  para verificar se cada

módulo do software implementado atende ao solicitado.

A implantação do sistema será realizada a partir da sua disponibilização em um site da web e,

posteriormente, em parceria com pesquisadores da Embrapa Pecuária Sul, será oferecido um

curso de capacitação sobre manejo de pastagem. Neste curso, o método proposto será testado e

avaliado de acordo com os seguintes critérios: aceitação, usabilidade e conhecimento. Para o

teste de aceitação será utilizado o Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM), apresentado por

Fathema e Sutton (2013). Já para o teste de usabilidade será utilizado o método SUS (System

Usability  Scale),  criado  por  John Brooke (1986),  para  avaliar  produtos,  serviços,  websites,

dentre  outras  aplicações  e,  relação  à efetividade,  eficiência  e  satisfação  dos  usuários.  A

avaliação  dos  conhecimentos  dos  usuários  será  realizada  em  dois  momentos  distintos.  O

primeiro,  logo  no  início  do  processo,  com  a  aplicação  de  uma  avaliação  diagnóstica  e  o
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segundo, ao final, com a aplicação de uma avaliação somativa. A avaliação diagnóstica incide

em informar o grau de conhecimentos dos usuários, antes de começar o processo de ensino-

aprendizagem, para determinar o quanto evoluíram depois de certo tempo (Camargo et al).  O

diferencial da avaliação somativa, é que ele ocorre no final do processo, gerando informações

sobre  a  qualidade  do  processo  instrucional,  o  quanto  os  objetivos  de  aprendizagens  foram

alcançados. 
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Cronograma 

4.1 Atividades

Dentre as atividades previstas para a execução do projeto estão:

pesquisa bibliográfica; 

estudo sobre as teorias e tecnologias ativas de aprendizagem; 

elaboração de modelo conceitual;

verificação do modelo; 

levantamento de requisitos do sistema;

estudo sobre as tecnologias de desenvolvimento;

projeto do sistema;

desenvolvimento do software;

testes de software;

experimentações do método;

avaliação do método;

Conforme o Quadro 1, as atividades a serem desenvolvidas foram divididas em dois
períodos. No primeiro, serão realizadas as atividades de pesquisa sobre a temática de manejo
de pastagem, teorias e tecnologias ativas de aprendizagem; a proposta do modelo; projeto do
sistema  e  desenvolvimento  do  protótipo.  No  segundo,  serão  desenvolvidas  as  atividades
voltadas para a implementação, experimentação e avaliação.
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Quadro 1: Cronograma de atividades

Atividades 
planejadas

Mês de referência
1º ano

Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar

pesquisa 

bibliográfica

estudo teorias e 

tecnologias ativas 

de aprendizagem

elaboração de 

modelo conceitual

verificação do 

modelo

levantamento de 

requisitos do 

sistema

estudo de 

tecnologias de 

desenvolvimento

projeto do sistema

desenvolvimento 

do software

2º ano

Atividades 
planejadas

Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar

desenvolvimento 

do software

testes de software

experimentações 

do método

avaliação do 

método

escrita da 
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dissertação
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