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ApresentaçãoApresentaçãoApresentaçãoApresentaçãoApresentação

Este manual tem por objetivo orientar os usuários no uso do
Sistema de Informação de Espécies Forrageiras para a Região
Sul do Brasil. Trata-se de um sistema desenvolvido pela
Embrapa Clima Temperado em parceria com a Embrapa Gado
de Leite, que tem o objetivo de disponibilizar ao público
interessado as informações básicas para cultivo e utilização das
principais forrageiras recomendadas para os Estados da Região
Sul.

Com base no sistema é possível obter diversas informações, a
respeito do assunto, como ciclo de vida, época de produção e
família das espécies forrageiras ocorrentes na região.

O usuário deste manual é toda pessoa responsável pelo
cadastramento e atualização de dados relacionados às
forrageiras, bem como quem deseja realizar consultas no
sistema.

Cabe ressaltar que o sistema pode ser utilizado pelas demais
unidades da Embrapa, uma vez que foi desenvolvido utilizando-
se a política de software livre. As informações relativas à
instalação do sistema encontram-se no Manual do
Administrador dos Sistemas de Informação.

Chefe-Geral
Embrapa Clima Temperado

João Carlos Costa Gomes
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                            Introduçãontroduçãontroduçãontroduçãontrodução

Existem muitas espécies de plantas que podem ser utilizadas
como pastagem para o gado. Estas espécies se dividem de
acordo com o período de desenvolvimento (inverno ou verão),
quanto ao ciclo de vida (anual ou perene) e quanto à família
botânica, sendo as mais utilizadas as gramíneas e as
leguminosas.

Ao escolher uma espécie forrageira, deve-se considerar sua
produtividade e qualidade nutritiva, mas também sua
adaptação ao clima e tipo de solo do local.

Esta Base de Dados tem como objetivo disponibilizar ao público
interessado as informações básicas para o cultivo e utilização
das principais forrageiras recomendadas para cultivo nos
Estados da Região Sul. São informados o nome científico e
nome comum, família a que pertence a espécie e época de
cultivo. Detalhes relativos a adaptação, densidade e forma de
plantio, cultivares existentes e dicas para um manejo adequado
são fornecidas para cada espécie.

As informações divulgadas na Base de Dados estão
fundamentadas no documento Noções sobre produção de leite.
(MITTELMANN: 2006).
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Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1..... Opções do Menu.

Operacionalização do SistemaOperacionalização do SistemaOperacionalização do SistemaOperacionalização do SistemaOperacionalização do Sistema

As funcionalidades do Sistema são apresentadas através de um
Menu composto por 4 opções, conforme figura1: Cadastrar, Alterar,
Excluir e Consultar. Cada opção do Menu apresenta diferentes
itens, de acordo com as permissões do usuário
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Menu CadastrarMenu CadastrarMenu CadastrarMenu CadastrarMenu Cadastrar
Permite incluir uma informação que ainda não foi inserida no
banco de dados.

Cadastrar FCadastrar FCadastrar FCadastrar FCadastrar Forororororrageirarageirarageirarageirarageira
Forrageira – refere-se ao cadastro de informações como nome
científico, nome comum, ciclo de vida, entre outras
informações  cadastrais da forrageira.

Para cadastrar uma Forrageira as seguintes etapas devem ser
seguidas: Clicar no Menu FFFFForororororrageiras - Cadastrar - Frageiras - Cadastrar - Frageiras - Cadastrar - Frageiras - Cadastrar - Frageiras - Cadastrar - Forororororrageira -rageira -rageira -rageira -rageira -
preencher os campos solicitados e clicar sobre o botão
ContinuarContinuarContinuarContinuarContinuar que permite gravar no banco de dados as
informações digitadas. O botão CancelarCancelarCancelarCancelarCancelar permite ao usuário
sair da tela sem gravar as informações. A segunda tela permite
ao usuário atribuir as fotos da forrageira que está sendo
cadastrada. Antes de clicar o botão ConcluirConcluirConcluirConcluirConcluir é necessário clicar
no botão AnexarAnexarAnexarAnexarAnexar para gravar.

Figura 2Figura 2Figura 2Figura 2Figura 2. Cadastro de forrageira.
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Cadastrar Ciclo de Cadastrar Ciclo de Cadastrar Ciclo de Cadastrar Ciclo de Cadastrar Ciclo de VVVVVidaidaidaidaida

Ciclo de Vida - refere-se ao ciclo de vida da forrageira: Anual,
Perene.

Para cadastrar um Ciclo de Vida as seguintes etapas devem ser
seguidas: Clicar no Menu FFFFForororororrageirasrageirasrageirasrageirasrageiras - CadastrarCadastrarCadastrarCadastrarCadastrar – Ciclo deCiclo deCiclo deCiclo deCiclo de
VVVVVidaidaidaidaida - preencher o campo solicitado e clicar sobre o botão
CadastrarCadastrarCadastrarCadastrarCadastrar que permite gravar no banco de dados a informação
digitada. O botão CancelarCancelarCancelarCancelarCancelar permite ao usuário sair da tela sem
gravar as informações.

Cadastrar ÉpocaCadastrar ÉpocaCadastrar ÉpocaCadastrar ÉpocaCadastrar Época
Época - refere-se a época da forrageira: Verão, Inverno.

Para cadastrar uma Época as seguintes etapas devem ser
seguidas: Clicar no Menu FFFFForororororrageirasrageirasrageirasrageirasrageiras - CadastrarCadastrarCadastrarCadastrarCadastrar – ÉpocaÉpocaÉpocaÉpocaÉpoca -
preencher o campo solicitado e clicar sobre o botão CadastrarCadastrarCadastrarCadastrarCadastrar
que permite gravar no banco de dados a informação digitada. O
botão CancelarCancelarCancelarCancelarCancelar permite ao usuário sair da tela sem gravar as
informações.

Cadastrar FCadastrar FCadastrar FCadastrar FCadastrar Famíliaamíliaamíliaamíliaamília
Família - refere-se a família da forrageira: Leguminosa,
Gramínea.

Para cadastrar uma Família as seguintes etapas devem ser
seguidas: Clicar no Menu FFFFForororororrageirasrageirasrageirasrageirasrageiras - CadastrarCadastrarCadastrarCadastrarCadastrar – FFFFFamíliaamíliaamíliaamíliaamília -
preencher o campo solicitado e clicar sobre o botão CadastrarCadastrarCadastrarCadastrarCadastrar
que permite gravar no banco de dados a informação digitada. O
botão CancelarCancelarCancelarCancelarCancelar permite ao usuário sair da tela sem gravar as
informações.

Menu Menu Menu Menu Menu AlterarAlterarAlterarAlterarAlterar
Permite alterar uma informação inserida no banco de dados.

Alterar FAlterar FAlterar FAlterar FAlterar Forororororrageirarageirarageirarageirarageira
Forrageira – refere-se a alteração de informações como nome
científico, nome comum, ciclo de vida, entre outras
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informações cadastrais da forrageira.

Para alterar uma Forrageira as seguintes etapas devem ser
seguidas: Clicar no Menu FFFFForororororrageirasrageirasrageirasrageirasrageiras - AlterarAlterarAlterarAlterarAlterar - FFFFForororororrageirarageirarageirarageirarageira -
alterar os campos desejados e clicar sobre o botão ContinuarContinuarContinuarContinuarContinuar
que permite gravar no banco de dados as informações
digitadas. O botão CancelarCancelarCancelarCancelarCancelar permite ao usuário sair da tela sem
gravar as informações. A segunda tela permite ao usuário
atribuir as fotos da forrageira que está sendo cadastrada. Antes
de clicar o botão ConcluirConcluirConcluirConcluirConcluir é necessário clicar no botão AnexarAnexarAnexarAnexarAnexar
para gravar.

Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3.Figura 3. Telas da alteração de forrageira.

Alterar Ciclo de Alterar Ciclo de Alterar Ciclo de Alterar Ciclo de Alterar Ciclo de VVVVVidaidaidaidaida
Ciclo de Vida - refere-se ao ciclo de vida da forrageira: Anual,
Perene.

Para alterar um Ciclo de Vida as seguintes etapas devem ser
seguidas: Clicar no Menu FFFFForororororrageirasrageirasrageirasrageirasrageiras - AlterarAlterarAlterarAlterarAlterar – Ciclo de Ciclo de Ciclo de Ciclo de Ciclo de VVVVVidaidaidaidaida -
alterar o campo solicitado e clicar sobre o botão AlterarAlterarAlterarAlterarAlterar que
permite gravar no banco de dados a informação digitada. O
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botão CancelarCancelarCancelarCancelarCancelar permite ao usuário sair da tela sem gravar as
informações.

Alterar ÉpocaAlterar ÉpocaAlterar ÉpocaAlterar ÉpocaAlterar Época
Época - refere-se a época da forrageira: Verão, Inverno.

Para alterar uma Época as seguintes etapas devem ser segui-
das: Clicar no Menu FFFFForororororrageirasrageirasrageirasrageirasrageiras - AlterarAlterarAlterarAlterarAlterar – ÉpocaÉpocaÉpocaÉpocaÉpoca - alterar o
campo solicitado e clicar sobre o botão AlterarAlterarAlterarAlterarAlterar que permite
gravar no banco de dados a informação digitada. O botão
CancelarCancelarCancelarCancelarCancelar permite ao usuário sair da tela sem gravar as informa-
ções.

Alterar FAlterar FAlterar FAlterar FAlterar Famíliaamíliaamíliaamíliaamília

Família - refere-se a família da forrageira: Leguminosa,
Gramínea.

Para alterar uma Família as seguintes etapas devem ser
seguidas: Clicar no Menu FFFFForororororrageirasrageirasrageirasrageirasrageiras - AlterarAlterarAlterarAlterarAlterar – FFFFFamíliaamíliaamíliaamíliaamília - alterar
o campo solicitado e clicar sobre o botão AlterarAlterarAlterarAlterarAlterar que permite
gravar no banco de dados a informação digitada. O botão
CancelarCancelarCancelarCancelarCancelar permite ao usuário sair da tela sem gravar as
informações.

Menu ExcluirMenu ExcluirMenu ExcluirMenu ExcluirMenu Excluir
Permite excluir do banco de dados uma informação inserida.

Excluir FExcluir FExcluir FExcluir FExcluir Forororororrageirarageirarageirarageirarageira
Forrageira – refere-se a exclusão da forrageira.

Para excluir uma Forrageira já cadastrada no banco de dados as
seguintes etapas devem ser seguidas: Clicar no Menu
FFFFForororororrageirasrageirasrageirasrageirasrageiras - ExcluirExcluirExcluirExcluirExcluir - FFFFForororororrageirarageirarageirarageirarageira - selecionar a forrageira que
deseja-se excluir e clicar sobre o botão ConsultarConsultarConsultarConsultarConsultar para conferir
as informações da forrageira e por fim clicar no botão ExcluirExcluirExcluirExcluirExcluir.
ImporImporImporImporImportante:tante:tante:tante:tante: Caso a forrageira estiver associada a fotos, é
necessário primeiro excluir as fotos através do Menu Alterar
Forrageira – 2ª tela.
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Figura 4.Figura 4.Figura 4.Figura 4.Figura 4. Telas de exclusão de forrageira

Excluir Ciclo de Excluir Ciclo de Excluir Ciclo de Excluir Ciclo de Excluir Ciclo de VVVVVidaidaidaidaida

Ciclo de Vida - refere-se ao ciclo de vida da forrageira: Anual,
Perene.

Para excluir um Ciclo de Vida as seguintes etapas devem ser
seguidas: Clicar no Menu FFFFForororororrageirasrageirasrageirasrageirasrageiras - ExcluirExcluirExcluirExcluirExcluir – Ciclo de Ciclo de Ciclo de Ciclo de Ciclo de VVVVVidaidaidaidaida -
selecionar o ciclo de vida que deseja-se excluir e clicar sobre o
botão ConsultarConsultarConsultarConsultarConsultar para conferir as informações do ciclo de vida e
por fim clicar no botão ExcluirExcluirExcluirExcluirExcluir.

Excluir ÉpocaExcluir ÉpocaExcluir ÉpocaExcluir ÉpocaExcluir Época
Época - refere-se a época da forrageira: Verão, Inverno.

Para excluir uma Época as seguintes etapas devem ser
seguidas: Clicar no Menu FFFFForororororrageirasrageirasrageirasrageirasrageiras - ExcluirExcluirExcluirExcluirExcluir – ÉpocaÉpocaÉpocaÉpocaÉpoca -
selecionar a época que deseja-se excluir e clicar sobre o botão
ConsultarConsultarConsultarConsultarConsultar para conferir as informações da época e por fim clicar
no botão ExcluirExcluirExcluirExcluirExcluir.

Excluir FExcluir FExcluir FExcluir FExcluir Famíliaamíliaamíliaamíliaamília
Família - refere-se a família da forrageira: Leguminosa,
Gramínea.



Sistema de Informação de Espécies Forrageiras para a
Região Sul do Brasil - Manual do Usuário16

Figura 5.Figura 5.Figura 5.Figura 5.Figura 5. Telas da consulta de forrageira.

Para excluir uma Família as seguintes etapas devem ser
seguidas: Clicar no Menu FFFFForororororrageirasrageirasrageirasrageirasrageiras - ExcluirExcluirExcluirExcluirExcluir – FFFFFamíliaamíliaamíliaamíliaamília -
selecionar a família que deseja-se excluir e clicar sobre o botão
ConsultarConsultarConsultarConsultarConsultar para conferir as informações da época e por fim clicar
no botão ExcluirExcluirExcluirExcluirExcluir.

Menu ConsultarMenu ConsultarMenu ConsultarMenu ConsultarMenu Consultar
Permite consultar as informações inseridas no banco de dados,
imprimir relatórios.

Consultar FConsultar FConsultar FConsultar FConsultar Forororororrageirarageirarageirarageirarageira
Exibe informações cadastrais e fotos da forrageira selecionada.
Para realizar a consulta as seguintes etapas devem ser
efetuadas: Menu FFFFForororororrageirasrageirasrageirasrageirasrageiras - ConsultarConsultarConsultarConsultarConsultar – FFFFForororororrageirarageirarageirarageirarageira –
selecionar a forrageira através da caixa de seleção. O botão
RRRRRelatórioelatórioelatórioelatórioelatório exibe um relatório que pode ser impresso através do
Menu ArquiArquiArquiArquiArquivvvvvooooo – ImprimirImprimirImprimirImprimirImprimir. As telas desta opção são mostradas
abaixo.
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Consultar FConsultar FConsultar FConsultar FConsultar Forororororrageira por Épocarageira por Épocarageira por Épocarageira por Épocarageira por Época

Exibe as forrageiras por época selecionada. Para realizar a
consulta as seguintes etapas devem ser efetuadas: Menu
FFFFForororororrageirasrageirasrageirasrageirasrageiras - ConsultarConsultarConsultarConsultarConsultar – FFFFForororororrageiras por Épocarageiras por Épocarageiras por Épocarageiras por Épocarageiras por Época – selecionar a
época através da caixa de seleção. O resultado da consulta
exibe o nome da forrageira e um link “SSSSSaiba Maisaiba Maisaiba Maisaiba Maisaiba Mais” ao lado,
através deste link o usuário pode obter maiores detalhes a
respeito da forrageira. O botão RRRRRelatórioelatórioelatórioelatórioelatório exibe um relatório de
forrageiras da época selecionada que pode ser impresso
através do Menu ArquiArquiArquiArquiArquivvvvvooooo – ImprimirImprimirImprimirImprimirImprimir.

Consultar FConsultar FConsultar FConsultar FConsultar Forororororrageira por Ciclo de rageira por Ciclo de rageira por Ciclo de rageira por Ciclo de rageira por Ciclo de VVVVVidaidaidaidaida
Exibe as forrageiras por ciclo de vida selecionado. Para realizar
a consulta as seguintes etapas devem ser efetuadas: Menu
FFFFForororororrageirasrageirasrageirasrageirasrageiras - ConsultarConsultarConsultarConsultarConsultar – FFFFForororororrageiras por Ciclo de rageiras por Ciclo de rageiras por Ciclo de rageiras por Ciclo de rageiras por Ciclo de VVVVVidaidaidaidaida –
selecionar o ciclo de vida através da caixa de seleção. O
resultado da consulta exibe o nome da forrageira e um link
“SSSSSaiba Maisaiba Maisaiba Maisaiba Maisaiba Mais” ao lado, através deste link o usuário pode obter
maiores detalhes a respeito da forrageira. O botão RRRRRelatórioelatórioelatórioelatórioelatório
exibe um relatório de forrageiras do ciclo de vida selecionado
que pode ser impresso através do Menu ArquiArquiArquiArquiArquivvvvvooooo – ImprimirImprimirImprimirImprimirImprimir.

Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6. Telas da consulta de forrageira por ciclo de vida.
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Figura 7Figura 7Figura 7Figura 7Figura 7..... Base de dados de forrageiras na Internet.

Consultar forConsultar forConsultar forConsultar forConsultar forrageira por Frageira por Frageira por Frageira por Frageira por Famíliaamíliaamíliaamíliaamília

Exibe as forrageiras por família selecionada. Para realizar a
consulta as seguintes etapas devem ser efetuadas: Menu
FFFFForororororrageirasrageirasrageirasrageirasrageiras - ConsultarConsultarConsultarConsultarConsultar – FFFFForororororrageiras por famíliarageiras por famíliarageiras por famíliarageiras por famíliarageiras por família – selecionar a
família através da caixa de seleção. O resultado da consulta
exibe o nome da forrageira e um link “SSSSSaiba Maisaiba Maisaiba Maisaiba Maisaiba Mais” ao lado,
através deste link o usuário pode obter maiores detalhes a
respeito da forrageira. O botão RRRRRelatórioelatórioelatórioelatórioelatório exibe um relatório de
forrageiras da família selecionada que pode ser impresso
através do Menu ArquiArquiArquiArquiArquivvvvvooooo – ImprimirImprimirImprimirImprimirImprimir.

Consultas feitas via InternetConsultas feitas via InternetConsultas feitas via InternetConsultas feitas via InternetConsultas feitas via Internet

A base de dados de forrageiras da Embrapa Clima Temperado e
Embrapa Gado de Leite pode ser consultada através do site:

http://www.cileite.com.br/forrageiras/consultas/
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