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RESUMO  
 

As técnicas de confecção de silagem e utilização de banco forrageiro foram 
difundidas aos agricultores do Projeto de Assentamento Belo Horizonte em São 
Domingos do Araguaia-PA. A atividade de extensão foi desenvolvida por meio da 
metodologia de pesquisa-ação com abordagem participativa, visando à construção 
de inovações em parcerias com agricultores através de ações testes em meio real. 
As ações testes I (ensilagem) e II (banco forrageiro) foram inseridas na forma de 
módulos demonstrativos, totalizando três módulos identificados como A, B e C 
implantados entre os meses de março e junho de 2009. No Módulo A foi semeado o 
milheto (Pennisetum glaucum (L.) R. Brown) em consórcio com o estilosantes cv. 
Campo Grande (Stylosanthe capitata x Stylosanthes macrocephala), cuja 
leguminosa não germinou e a gramínea foi ensilada. No Módulo B foi plantado o 
milheto que sofreu ataque de pragas e também não germinou, enquanto que no 
Módulo C foi cercado o calopogônio (Calopogonium mucunoides) em uma área de 
2500 m2 e posteriormente conduzido ensaio-piloto com vacas leiteiras no período 
compreendido entre os dias 30 de julho a 6 de agosto de 2009. Utilizou-se o teste de 
TUKEY para comparação das médias da produção de leite fazendo-se uso do 
programa computacional Statistical Analysis System. Foram verificadas diferenças 
significativas (P<0,05) na produção de leite com valores médios de 3,95 e 3,42 kg de 
leite ao dia para os animais alimentados com e sem Calopogônio, respectivamente. 
Durante todo o processo de difusão, não houve nenhuma desistência das famílias 
envolvidas nas ações-testes e as adaptações das técnicas levadas ao assentamento 
geraram inovações adequadas à realidade local.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Ensilagem, inovação, leguminosa, pesquisa-ação, produção 

animal 
 

ABSTRACT 
 

The techniques of making silage and using of forages sources were spread to 
farmers in the Settlement Project Belo Horizonte in São Domingos do Araguaia-PA. 
The spread activity was developed by the methodology of action-research with 
participatory approach, aiming the building of innovations in partnerships with 
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farmers through test actions in real environment. The test actions I (silage) and II 
(forages sources) were inserted in the form of demonstratives modules, totaling three 
modules identified as A, B and C introduced between the months of March and June, 
2009. In the Module A was sown the pearl millet (Pennisetum glaucum (L.) R. Brown) 
in intercropped with the Stylosanthes cv. Campo Grande (Stylosanthe capitata x 
Stylosanthes macrocephala), whose leguminous didn’t germinated and the grassy 
was ensiled. In the Module B was planted the pearl millet which suffered plague 
attack and it didn’t also germinate, while that in the Module C was surrounded the 
Calopogonium mucunoides in an area of 2500 m2 and subsequently conducted a 
pilot trial with dairy cows in the period understood between the days July 30 to 
August 6, 2009. Were used the Tukey test for comparison of the milk production’s 
means, making use of the computer program Statistical Analysis System. Were 
checked significant differences (P<0.05) in the milk production with average values of 
3.95 and 3.42 kg of milk by day for the animals fed with and without C. mucunoides, 
respectively. During all the diffusion process, didn’t  has any withdrawal of the 
families involved in the test-actions and the adaptations of the techniques taken to 
the settlement generated  innovations appropriate to local reality.  

 
KEYWORDS: Action-research, animal production, ensilage, innovation, leguminous,  

 
INTRODUÇÃO 

 
A agricultura familiar pode ser conceituada como um modelo de organização 

da produção agropecuária onde predominam a interação entre a gestão e o trabalho, 
a direção do processo produtivo pelos proprietários, o trabalho familiar 
complementado pelo trabalho assalariado e integração parcial ao mercado (FAO, 
1994; NEVES, 2007). Esse modelo de produção agrícola não significa pobreza e se 
difere do “sistema moderno” em função do mal uso de insumos e defensivos 
químicos, pois sistemas tidos como de “alta produtividade” promovem resultados 
negativos para a sustentabilidade e, sobretudo para o bem-estar e a qualidade de 
vida de toda coletividade (LIMA et al., 2008). 

Nas regiões Sul e Sudeste do Estado do Pará há uma grande concentração 
de propriedades familiares, alocadas principalmente nos diversos projetos de 
assentamentos (P. A.), que de acordo com o INCRA (2009) totalizam 482 P. A. com 
aproximadamente 67.013 famílias. Face a esse montante de produtores rurais 
considerados agricultores familiares, há a necessidade não somente de uma 
assistência técnica via extensão rural de melhor qualidade e mais intensa, como de 
políticas governamentais eficazes que visem um desenvolvimento territorial rural 
efetivo, capaz de promover uma melhoria nas condições de vida e sobrevivência 
dessa classe que há alguns tempos atrás fora marginalizada perante a sociedade 
(MONTEIRO; VENÂNCIO, 2009). Vale ressaltar que, atualmente essa fatia da 
população vem recebendo a merecida atenção por partes dos governantes, o que 
contribui positivamente na mudança do cenário familiar rural. 

Nesses estabelecimentos agrícolas, a produção leiteira, diversificação da 
pecuária de cria, contribui para a sustentabilidade da agricultura familiar por vários 
motivos e desempenha um importante papel na alimentação e na melhoria das 
condições socioeconômicas das famílias, sendo um importante componente dos 
sistemas de produção, por possibilitar geração de renda significativa e de forma 
contínua ao longo do ano (TOURRAND et al., 1998; MACHADO, 2000; POCCARD-
CHAPUIS et al., 2001). Entretanto, os índices de produtividade do sistema são 
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baixos, devido ao desconhecimento de técnicas de manejo pelo produtor, falta de 
capital, ausência de raças leiteiras especializadas e o manejo inadequado das 
pastagens com escassez de alimentos em parte do ano.  

Diante desse fato, a adoção da prática de silagem pode contribuir atenuando 
essa situação de déficit alimentar no período crítico (seco) do ano, visto que, a 
ensilagem exige tecnologia simples e apresenta excelentes resultados, pois 
conserva, mediante a fermentação, as características nutricionais da forragem 
verde, podendo, se bem conservada, ficar armazenada em silos por tempo 
indeterminado (EVANGELISTA; ROCHA, 1998).  Especificamente, a ensilagem 
compreende o armazenamento da forragem em ambiente anaeróbico com o objetivo 
de restringir a respiração celular, que continua ocorrendo após o corte da forrageira, 
e fornecer as condições adequadas para o desenvolvimento de bactérias epifíticas, 
produtoras de ácido lático. Segundo RIBEIRO et al. (2003) neste processo, os 
ácidos produzidos pela fermentação de substratos presentes na planta reduzem o 
pH da massa ensilada, inibindo a ação de enzimas e de microrganismos capazes de 
promover a sua deterioração. 

Outra tecnologia a ser utilizada para minimizar os efeitos da sazonalidade é a 
implantação de bancos forrageiros, que quando formados por leguminosas podem 
manter ou até aumentar a produção leiteira. Entre as espécies utilizadas para essa 
finalidade destaca-se o calopogônio (Calopogonium mucunoides Desv.) que é uma 
leguminosa de abundante crescimento, boa resistência à seca, média tolerância ao 
encharcamento e baixa exigência em solo (COSTA et al., 2008). De acordo com 
CARVALHO; PIRES (2008) a contribuição das leguminosas forrageiras em sistemas 
de produção agrícolas menos intensivos reside na capacidade inerente de se 
manterem na pastagem, rebrotar e produzir forragem para o animal em pastejo, 
sendo que a utilização da leguminosa tem refletido de forma definitiva no incremento 
da produtividade, tanto em pastagens nativas como cultivadas. 

Com o propósito de melhorar a qualidade da alimentação animal no Projeto 
de Assentamento Belo Horizonte (PABH) no município de São Domingos do 
Araguaia - PA, objetivou-se difundir e analisar o processo de adoção da prática de 
confecção de silagem entre os agricultores, assim como a utilização de bancos 
forrageiros, através da implantação e adaptação de área formada com leguminosas 
e ensaio-piloto conduzido com vacas em lactação, como uma alternativa de 
produção inerente à realidade local através da extensão.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
As tecnologias de confecção de silagem e implantação de banco forrageiro 

foram propostas pelo Projeto de Extensão "Introdução de bancos forrageiros de alta 
qualidade e da prática de confecção de silagem com gramíneas e leguminosas no 
Assentamento Belo Horizonte, São Domingos do Araguaia - PA", vinculado a 
Universidade Federal do Pará, cujo projeto vem sendo desenvolvido desde Março de 
2009.  

O PABH possui 70 famílias e está situado no km 30 da BR-153, no município 
de São Domingos do Araguaia, Pará, pontuado geograficamente pelas coordenadas 
5° 47’ 15,4”S e 48° 39’ 26,9” W. O clima regional segundo KOPPEN (1948) é do tipo 
Am no limite de transição para Aw com temperatura média anual de 26,3ºC, 
caracterizado por um período menos chuvoso entre os meses de maio a outubro e um 
período mais chuvoso entre os meses de novembro a abril.  

As atividades iniciaram por meio de uma reunião no mês março de 2009, 
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onde 30 agricultores participaram. As ações-testes foram desenvolvidas por meio da 
metodologia de pesquisa-ação com abordagem participativa, baseada em “grupos 
de aconselhamento técnico” (FRAPPAT et al., 2005), visando à construção de 
inovações em parcerias com agricultores através de ações testes em meio real 
(CHIA et al., 2006). Considera-se como ação-teste, quando guiado por um 
facilitador, os agricultores realizam um pequeno ensaio teste, em parcelas 
pequenas, as quais podem ter diferentes tratamentos (CIAT, 1993).  

Foram promovidas palestras, com assuntos relativos às alternativas para 
melhorar a alimentação animal, tais como, bancos forrageiros, ensilagem e utilização 
de plantas forrageiras mais produtivas. Também foram realizadas reuniões para a 
escolha das alternativas a serem difundidas, as quais foram implantadas com o 
formato de ações-testes. Quatro famílias foram indicadas pelos agricultores do grupo 
temático “alimentação alternativa”, sendo implantados dois módulos de cada ação-
teste. 

A ação-teste I (ensilagem) foi escolhida por sete famílias de agricultores que 
participaram ativamente de todo o processo. Os pesquisadores membros do projeto 
sugeriram as seguintes gramíneas: o milheto (Pennisetum glaucum (L.) R. Brown) e 
o sorgo (Sorghum bicolor L. Moench), como banco forrageiro para a confecção de 
silagem. Os agricultores escolheram o milheto e indicaram as duas famílias, 
representantes dos módulos A e B, para o acompanhamento da ação-teste. As 
variedades de milheto forrageiro semeadas foram: LABH 070731 e LABH 070732 
(peneira 3, 5), sendo a primeira no módulo A e a segunda no módulo B.  
  O plantio em ambos os módulos (A e B) foi realizado no mês de março, em 
linhas (de 20 m de comprimento) espaçadas de 0,40 m entre linhas, perfazendo uma 
área total de 400 m2.  

Foram consideradas bordaduras: as linhas externas e 0,50 m nas 
extremidades, resultante na área útil de cada módulo. A profundidade utilizada foi de 
0,20 m com uma taxa de semeadura de 20 sementes puras viáveis (SPV) por metro 
linear. No período de 85 dias após a germinação, as plantas da área útil de cada 
módulo foram cortadas manualmente, a uma altura de dez centímetros da superfície 
do solo, quando os grãos apresentavam-se no estádio farináceo. O estádio de 
maturação dos grãos foi avaliado na parte mediana da panícula. O material colhido 
foi picado em partículas de 1,0 e 2,0 cm, com um desintegrador estacionário de 
propriedade de um agricultor vizinho do P.A. Após homogeneização do material 
picado, este foi transportado para o local de armazenamento, onde foi 
acondicionado em um silo de superfície, moldado por um tambor de 200 litros, 
compactado e vedado com uma lona de 150 mícron.  

Com relação à ação-teste II (banco forrageiro) a mesma foi escolhida por seis 
famílias de agricultores. Em função da disponibilidade de sementes no mercado foi 
sugerida a leguminosa estilosantes cv. Campo Grande (Stylosanthe capitata x 
Stylosanthes macrocephala), que foi semeada no mês de março a lanço na 
superfície do solo das entrelinhas de milheto forrageiro (Pennisetum glaucum (L.) R. 
Brown) no módulo A, com uma taxa de semeadura de 2 a 3,5 kg.ha-1 de sementes 
puras viáveis (SPV). O segundo módulo (C) demonstrativo dessa ação-teste foi 
instalado em uma área de calopogônio (Calopogonium mucunoides Desv), que 
surgiu espontaneamente há quatros anos na propriedade. Este banco forrageiro com 
área de 2500 m2 foi cercado no mês de julho para iniciar o pastejo (ensaio-piloto). A 
cerca foi construída, com madeira (mourão) disponível no próprio lote familiar, assim 
como o arame utilizado, que fora reaproveitado pelo agricultor.  

O ensaio-piloto com vacas leiteiras foi conduzido no período compreendido 
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entre os dias 30 de julho a 6 de agosto de 2009, no lote Córrego de Ouro, onde foi 
instalado o módulo C. Nesse ensaio foram avaliadas quatro vacas contemporâneas, 
multíparas, mestiças (Limousin, Caracu e Girolando), em lactação durante seis dias 
consecutivos. As vacas foram ordenadas duas vezes ao dia: 06:45 e as 16:45 horas. 
Durante os três primeiros dias somente pastejaram em pastagem de Brachiaria 
brizantha (Hochst. ex A. Rich.) cv. Marandu e nos demais dias depois da ordenha 
matinal pastejaram por duas horas no banco forrageiro de leguminosa. Após a 
ordenha manual o leite coletado foi mensurado em uma balança com capacidade 
para 10 kg. 

A característica de produção de leite foi analisada segundo modelo estatístico 
descrito abaixo, utilizando-se o procedimento GLM. As médias foram estimadas 
utilizando-se a função LSMEANS. Utilizou-se, também, o teste de TUKEY para 
comparação das médias. Todas as análises foram realizadas fazendo-se uso do 
programa computacional Statistical Analysis System (SAS, 2002):  

 

jkllkjjkl eDTAµY ++++=  

 
Em que: Yjkl= Produção da n-ésima fêmea j, alimentada com tratamento k, no dia l; 
µ = média geral para as características estudadas; Aj = efeito do animal; Tk = efeito 
Tratamento k; Dk = efeito do dia de coleta l; e e = erro aleatório, normal, 
independentemente distribuído com média zero e variância σ2. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Todos os agricultores que optaram por essas alternativas participaram 

integralmente das atividades referentes às mesmas, não ocorrendo nenhuma 
desistência durante a difusão, o que reflete o interesse dos agricultores em conhecer 
técnicas que possam melhorar seus sistemas de produção. Em trabalho sobre 
difusão de tecnologia e ideologia da modernização THIOLLENT (1984) relatou que a 
concepção prevalecente da difusão tradicional é essencialmente "recepcionista", em 
que, os usuários (no caso os agricultores) são apenas "receptores" de informação 
sobre as técnicas e estão mais ou menos dispostos a aceitá-la. Segundo o autor, 
dessa forma em que é realizado o processo de difusão, não se observa um esforço 
de criação de técnicas e de mobilização coletiva em torno de práticas mais 
adequadas às situações dos produtores, ou seja, da realidade local. Assim, a técnica 
é sempre "importada" pelo grupo receptor, não havendo interesse particular na 
geração interna de idéias, técnicas ou em modos de difusão dotados de relativos 
graus de autonomia. 

Nesse contexto, o modo "difusionista" com que geralmente é realizada a 
transferência de informações sem considerar as condições locais, pode influenciar 
na aceitação e replicação posterior da técnica pelos agricultores. Em função disso, 
no caso do PABH foram observadas as condições locais dos lotes para que 
houvesse uma melhor eficiência da difusão. O processo de difusão no assentamento 
resultou em adaptações da realidade dos agricultores, o que caracteriza uma 
inovação. Essas adaptações ocorreram desde o plantio dos bancos forrageiros até o 
processo de ensilagem. 

O processo de confecção de silagem foi conduzido de forma didática visando 
um fácil entendimento da comunidade assistida. Os agricultores demonstraram 
grande interesse em se apropriar da técnica em todas as fases do processo 
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contribuindo com seus conhecimentos, o que resultou em inovações. Essas 
adaptações ocorreram desde o plantio até o processo de ensilagem. A maneira 
como foi realizada a semeadura foi sugerida pelos agricultores, utilizando três a 
quatro sementes agrupadas por cova. As linhas para o plantio foram feitas por meio 
de ferramentas simples (graveto), sendo essas arrastadas ao chão.  

Durante o processo da implantação da ação-teste do milheto para ensilagem, 
foi constatada uma série de dificuldades, como falta de mão de obra, acarretando 
em ausência de adubação de cobertura do milheto no módulo A e atraso da limpeza 
(capina) do módulo B. O milheto não germinou no módulo B, visto que, logo após o 
plantio, segundo relato do agricultor, houve ataque severo de formigas e de aves. 
Assim, recomenda-se, como uma das soluções para evitar possíveis ataques, que 
os próximos plantios sejam realizados em uma área distante do quintal da casa, 
local onde as aves se concentram, bem como utilização de controle químico para as 
formigas. De acordo com PEREIRA FILHO et al. (2003) para as condições 
brasileiras, existem poucas informações sobre o controle e o manejo dos insetos que 
acometem o milheto, sendo que as pragas de sementes e raízes mais comuns a 
essa cultura são o bicho-bolo, coró ou pão de galinha (Diloboderus abderus Sturm, 
Eutheola humilis Bermeister, Dyscinetus dubius Olivier, Stenocrates sp, Liogenys 
sp.) e larva-arame (Conoderus spp., Melanotus spp), não sendo relatado nada sobre 
a incidência de formigas. Dessa forma, esses possíveis ataques a sementes do 
milheto no PABH deve ser melhor acompanhado para que seja realizada a 
identificação das pragas recorrentes. 

No processo de ensilagem, houve alguns ajustes importantes. O corte do 
milheto, por exemplo, foi efetuado com facão, que é uma ferramenta comum entre 
os agricultores, em seguida o milheto cortado foi transportado em uma caminhonete 
disponibilizada pelo projeto de extensão, mas que poderá ser substituído por uma 
carroça ou outro transporte acessível aos agricultores. Nessa fase do processo de 
ensilagem todos os agricultores interessados na ação-teste I colaboraram 
efetivamente, o que caracterizou um mutirão, que pode ser realizado sempre que 
algum agricultor for efetuar essas operações. Esse comportamento de ajuda mútua 
e/ou de troca de trabalho que existe nesse tipo de comunidade, foi relatado por 
BAINVILLE et al. (2005) quando pontuou sobre uma agricultura tipicamente familiar 
e descreveu que em momentos críticos de trabalho (plantio e colheita), requisita-se 
mão- de - obra externa à célula familiar, utilizando-se os diferentes sistemas de 
ajuda oferecidos pelas comunidades, que agrupam os membros de uma mesma 
grande família. 

Utilizou-se um desintegrador estacionário pequeno (Figura 2A) para a 
trituração do milheto, o mesmo possuía capacidade de triturar 1500 kg/h/cana, cujo 
preço é de aproximadamente R$ 700,00 reais, podendo ser uma alternativa viável 
para o agricultor, tendo como único empecilho, a ausência de energia elétrica no 
PABH. Para moldar o silo de superfície utilizou-se um tambor de 200 litros, cuja 
tampa superior e inferior foram retiradas. A superfície de contato com o solo do silo 
foi forrada com folha de bananeira, que era a palha disponível no lote. Outro aspecto 
observado neste processo de difusão foi à maneira como os agricultores 
compactaram o milheto picado, via pisoteios (Figura 2B).  

O banco forrageiro implantado no módulo A com a leguminosa Estilosantes 
cv. Campo Grande não se estabeleceu. As possíveis causas para o insucesso na 
implantação desse módulo foram o excesso de sombreamento exercido pelas 
plantas de milheto e ausência de práticas de manejo. Portanto, no momento de 
desenvolvimento das plântulas houve uma grande competição com plantas daninhas 
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o que prejudicou seu pleno estabelecimento. Segundo o agricultor responsável pelo 
módulo A, as práticas culturais tornam-se onerosas por serem realizadas 
manualmente e demandarem muito tempo, visto que, a mão-de-obra para esse tipo 
de atividade no seu estabelecimento é realizada quase que totalmente por ele, o 
patriarca da família, que também possui diversas outras atividades diárias.  

Corroborando com essa realidade da divisão de tarefas da família onde foi 
implantado o módulo A, BRUMER & FREIRE (1984) destacaram que na divisão de 
trabalho da unidade familiar em que se estabelece entre os sexos, ao homem cabe 
geralmente a exclusividade de desenvolver serviços que requerem maior força 
física, tais como lavrar, cortar lenha, fazer curvas de nível, derrubar árvores e fazer 
cerca. Também cabe ao homem o uso de maquinário agrícola mais sofisticado, tal 
como o trator. À mulher, de um modo geral, compete executar tanto as atividades 
mais rotineiras, ligadas à casa ou ao serviço agrícola, como as de caráter mais leve. 
Entre as tarefas em geral executadas pelas mulheres estão praticamente todas as 
atividades domésticas, o trato dos animais, principalmente os menores (galinhas, 
porcos e animais domésticos), a ordenha das vacas e o cuidado do quintal, que 
inclui a horta, o pomar e o jardim. 

No módulo C o Calopogônio se estabeleceu espontaneamente, em uma área 
onde se plantam cultivos anuais: milho (Zea mays L.) e arroz (Oriza sativa L.), essa 
leguminosa é bem resistente ao déficit hídrico, mantendo-se verde por quase todo o 
período seco do ano. Os resultados de produção de leite demonstraram a baixa 
eficiência do sistema, com valores médios de produção de 3,955 e 3,422 kg de leite 
ao dia para os animais alimentados com e sem Calopogônio, respectivamente, 
sendo que foram verificadas diferenças significativas (P<0,05), expressas na Tabela 
1. Nesse contexto, VEIGA et al. (2004) relataram que a dupla inserção desses 
agricultores nos mercados de bezerros e de leite fornece duas fontes de renda 
bastante complementares, apesar do baixo preço do leite, dessa forma, os 
agricultores continuam com os sistemas de produção de leite, mesmo com uma 
produção leiteira reduzida. Situação semelhante foi caracterizada por BAINVILLE et 
al. (2005) quando conduziram trabalho denominado “Projeto Silvânia” em 
propriedades familiar localizadas na região do Cerrado e observaram que a 
disponibilidade de biomassa durante a estação seca é o principal fator limitante, que 
pode ser parcialmente amenizado com uma leve complementação nesse período. 
Os autores relataram que a produtividade por cabeça não é superior a cinco L por 
dia, na estação das chuvas e ainda observaram que durante a estação seca, a 
ordenha não é, em geral, praticada, o que diminui a renda dessas famílias nesse 
período do ano.  

TABELA 1. Significância do quadrado médio da 
análise de variância para produção de 
leite. 

 PN Fonte de Variação 
  gl QM 

Tratamento  1 * 

Animal  3 *** 

Dia  2 * 

Erro  0,325 

CV (%)  15,47 
R²  0,92 
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*P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001; ns – não significante; gl - Grau de liberdade; QM - Quadrado médio; 
 
 As diferenças estatísticas (P<0,001), entre as vacas, indicam a não 
adequação experimental quanto à formação de grupos de contemporâneos. Essa 
diferença na produção de leite deve-se provavelmente ao teor de proteína bruta 
(PB) para o rebanho encontrada na leguminosa, visto que, de acordo com COSTA 
et al. (2008) os valores de PB variam de 14 a 18%, enquanto que uma gramínea na 
sua fase ótima de utilização apresenta apenas de oito a 10%. Também foram 
verificadas diferenças estatísticas (P<0,05) tanto entre os dias, quanto entre os 
tratamentos, para cada variável analisada. 

Pode-se observar na Tabela 2 as médias ajustadas pelo método dos 
quadrados mínimos, para cada animal e dia experimental, em função de cada 
tratamento. 
 
TABELA 2. Produção média1 de leite em função do animal e dias experimentais 

para cada tratamento. 
Vacas Dias Tratamento 

1 2 3 4 1 2 3 
Com 
Calopogônio 

2,89cA 2,83cA 4,11bA 6,02aA 3,54aA 4,19aA 4,12aA 

Sem Calopogônio 2,03cB 1,56cB 4,05bA 6,00aA 2,95aA 3,80aA 3,50aA 

TOTAL 2,46c 2,20c 4,08b 6,01a 3,25b 4,00a 3,82ab 

1 Média ajustada pelo método de quadrados mínimos 
A Letras maiúsculas iguais na coluna não diferem estatisticamente (P>0,05) pelo teste de Tukey 
a Letras minúsculas iguais na linha não diferem estatisticamente (P>0,05) pelo teste de Tukey 
 
 

Dentre as vacas alimentados com Calopogônio, pode-se observar que as 
vacas 1, 2, 3 e 4 apresentaram produção média de 2,89; 2,83; 4,11 e 6,02 kg de 
leite, respectivamente. Enquanto que estes mesmos animais, quando alimentados 
sem Calopogônio, apresentaram produção média de 2,03; 1,56; 4,05 e 6,00 
respectivamente. Dentre os animais alimentados com Calopogônio, observou-se 
produção média 3,54; 4,19 e 4,12 kg de leite, para os dias 1, 2 e 3, respectivamente. 
Enquanto que para os dias 1, 2 e 3, quando alimentados sem Calopogônio, a 
produção média foi de 2,95; 3,80 e 3,50 kg de leite, respectivamente. De maneira 
geral, observa-se que os animais alimentados com calopogônio produziram mais 
leite que os animais alimentados sem calopogônio. 

De acordo com a família onde foi implantado o módulo C, a produção leiteira foi 
incrementada a partir do fornecimento de calopogônio, obtendo uma média 4,12 kg 
de leite/dia, visto que, antes da implantação do banco forrageiro, a média era de 
3,50 kg de leite/dia. 

As atividades realizadas pelos agricultores durante o desenvolvimento das 
duas ações testes ocorreram na medida em que não interferiram na rotina das 
tarefas da família dentro da unidade de produção familiar. Esse fator é importante no 
caso de posterior adoção dessa inovação dentro do assentamento como um todo. 
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CONCLUSÕES 
 - As adaptações das técnicas levadas ao assentamento geraram inovações.  
 - Com base no acompanhamento da difusão da tecnologia, conclui-se que a 
prática de ensilagem pode ser realizada com sucesso pela agricultura familiar, na 
região do Sudeste Paraense.  

- O fornecimento de Calopogônio, incrementou a produção leiteira das vacas 
avaliadas, sugerindo que sua utilização pode favorecer a produção de leite no 
período seco do ano. Para elucidar esse incremento proporcionado pelo 
fornecimento da leguminosa, deve-se conduzir ensaio mais prolongado e com maior 
quantidade de animais.  
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