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Como se comporta o NDVI em diferentes ofertas de forragem?

Kuhn J.1*, Rosa F. Q.1, Basso C.1, Nunes L. R.1, Scotta R.1, Becker R.1, Borges A.1, Bolzan 
A. S.1, Jaurena M.2, Martin; Bremm C.1, Carvalho P. C. F.1

*E-mail: joanagk@hotmail.com
1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS. Departamento de Plantas Forrageiras e Agrometeorologia. 2 Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuária. INIA Tacuarembó

A heterogeneidade das pastagens naturais do Bioma Pampa, dada pela mescla de gramíneas e leguminosas de ciclos C3 e C4, induz a 
complexidade do manejo empregado nestes sistemas produtivos. Manejar oferta de forragem influencia diretamente no sucesso destes 
sistemas. Com isso, o presente estudo teve como objetivo avaliar o comportamento de NDVI (Índice de Vegetação Normalizada), obtido 
com auxílio do sensor remoto de superfície GreenSeeker® em relação a quantidade de matéria verde dentro dos diferentes níveis de 
oferta de forragem. O estudo foi conduzido na Estação Experimental Agronômica da UFRGS. As ofertas de forragem foram divididas 
em oferta moderada-alta (12-16 kg de matéria seca (MS)/100 kg de peso vivo (PV)) e oferta baixa-moderada (4-8 kg de matéria seca 
(MS)/100 kg de peso vivo (PV)). Realizaram-se cinco cortes (quadro de 0,25m2) em cada bloco, totalizando dez amostras por nível de 
oferta de forragem. Foi realizada uma única avaliação no período de primavera. A avaliação da massa de forragem total foi estratificada 
em massa de forragem verde (MV) e morta (MM), separadas manualmente. Foi observado que a matéria verde na matéria seca total 
nas diferentes ofertas, apresentou comportamento linear crescente em função do NDVI (Ŷ=-45,21+169,12x; P=0,0005; R2=0,50%); 
(Ŷ=42,76+49,08x; P=0,014; R2=0,30%), para oferta moderada-alta e baixa-moderada respectivamente. Com isso, podemos concluir 
que o NDVI se relaciona positivamente com o aumento da porcentagem de matéria verde das pastagens naturais, porém seria interes-
sante relacionar com outros fatores: a diversidade de espécies, porcentagem e tipo de solo descoberto, entre outros. 
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O ensaio em campo nativo realizado durante 30 anos na Estação Experimental Agronômica da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul - Brasil, demonstrou que a produtividade e a estrutura do campo nativo são alteradas pela oferta de forragem, ou seja, quanto maiores 
as ofertas, maiores serão as alturas das plantas e a massa de forragem (MF). Observa-se, portanto, uma relação linear entre altura e a MF 
onde, cada 1 cm corresponde ao incremento de 193 kg MS/ha. Resultados obtidos mostram que a estrutura ótima encontra-se em faixas 
de altura entre 9 e 13 cm, correspondendo à massas de forragem de 1.400 e 2.200 kg de MS/ha, em áreas onde o percentual de touceiras 
não ultrapassa 35%. Este cenário é mais frequente nas ofertas 12 e 16% PV. Nas menores ofertas (4 e 8% PV) encontram-se alturas 
limitantes ao consumo, não permitindo que os animais comam de “boca cheia”, diminuindo, portanto, a quantidade de pasto consumido. 
Em alturas acima de 11,4 cm a limitação ocorre devido à dispersão das folhas nos estratos superiores (menor densidade), acarretando na 
redução da taxa de ingestão de forragem pelos bovinos. A massa de forragem é outro importante fator de manejo, onde valores inferiores 
a 1.400 e superiores a 2.200 kg MS/ha são considerados limitantes, por dificultarem a apreensão do pasto e reduzirem a utilização da 
forragem respectivamente. No campo nativo desenvolvem-se, também, estruturas que são menos pastejadas, chamadas touceiras. Ca-
racterizam-se por espécies de crescimento lento, altos teores de fibra e acúmulo de material senescente, podendo ser reserva importante 
de forragem para épocas críticas de crescimento do campo. Entretanto, sua abundância pode também limitar o consumo de forragem.
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