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Resumo
A massa de forragem é uma informa-
ção de grande importância no manejo
de pastagens e de animais em sistemas
produtivos. Infelizmente, ainda não exis-
tem metodologias bem estabelecidas e
fundamentadas para a estimativa dos
valores de massa de forragem em larga
escala, que permitam sua ampla adoção
nos sistemas pecuários e melhora dos
processos decisórios e de gestão. Neste
trabalho, apresentamos um protocolo de
campo para o levantamento de dados
necessários ao desenvolvimento de me-
todologias para estimativa de massa de
forragem a partir de sensoriamento re-
moto orbital e proximal, realizado com

o uso de imagens de satélite e Veícu-
los Aéreos Não-Tripulados (VANTs) res-
pectivamente. O presente protocolo des-
creve os procedimentos de campo e de
pré-processamento de dados, ilustrados
com exemplos oriundos de estudos em
curso na Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária (Embrapa). O con-
junto de dados gerados por esses pro-
cedimentos será empregado na calibra-
ção do modelo agrometeorológico SA-
FER (Simple Algorithm for Evapotrans-
piration Retrieving), para estimação de
massa de forragem por sensoriamento
orbital, e no desenvolvimento de novos
métodos fotogramétricos para estimação
de massa de forragem em alta resolução
com o uso de VANTs.
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1. Introdução

O sensoriamento remoto se apresenta
como uma ferramenta viável para men-
suração e estimativa de parâmetros bio-
físicos em escala apropriada à distribui-
ção das pastagens no território nacional.
Neste contexto, as pastagens plantadas
têm sido investigadas com diversos ob-
jetivos, dentre eles a identificação da
sua distribuição na superfície terrestre
(Terraclass, 2015), a discriminação entre
pastagens plantadas e naturais (Silva et
al., 2011) e qualificação da qualidade das
pastagens por meio da estimativa multi-
temporal de seus parâmetros biofísicos
(Numata et al., 2007; Bayma-Silva et al.,
2016). O presente trabalho apresenta
um protocolo de campo para a investi-
gação, calibração e validação de méto-
dos para estimativa de massa de forra-
gem obtida via modelagem agrometeo-
rológica por espectroscopia e por téc-
nicas de visão computacional a partir
de imagens aéreas próximas, caracteri-
zando assim a abordagem em dois ní-
veis, orbital e proximal.
A espectroscopia envolve o estudo

das interrelações entre os atributos bio-
físicos de determinados alvos e suas ca-
racterísticas espectrais. Quando apli-
cados à vegetação, esses estudos bus-
cam o refinamento de modelos que pos-
sam estimar atributos biofísicos a partir
da radiação eletromagnética refletida pe-
los dosséis (ou pela vegetação) que é
medida por sensores remotamente situ-
ados. No presente contexto, as informa-
ções de massa de forragem obtidas em
campo são essenciais para a validação
e calibração do atributo biofísico massa
(kg ha−1), estimado a partir de a partir da

modelagem agrometeorológica.
De forma geral, modelos agrometeo-

rológicos utilizam algoritmos para con-
verter medidas radiométricas em fluxos
de energia e, consequentemente, valo-
res como a evapotranspiração e a bio-
massa do alvo estudado. O Simple Algo-
rithm for Evapotranspiration Retrieving –
SAFER (Teixeira et al., 2014) será o mo-
delo agrometeorológico espectral ado-
tado para estimar a massa de forragem
em unidades experimentais. Este mo-
delo baseia-se na modelagem da razão
entre evapotranspiração atual e evapo-
transpiração de referência (ET/ET0) e
é caracterizado pela não obrigatoriedade
da utilização da banda termal, uma van-
tagem quando comparado a outros mo-
delos, como Surface Energy Balance Al-
gorithm for Land – SEBAL (Bastiaanssen
et al., 1998) e Surface Energy Balance
System – SEBS (Su, 2002). Além da não
necessidade da identificação de condi-
ções hidrológicas extremas em uma ima-
gem (pixel quente e pixel frio), o SAFER
pode ser aplicado utilizando-se satélites
e sensores, e.g. Landsat, MODIS, Rapi-
dEye e Sentinel-2. O primeiro objetivo do
presente protocolo é a obtenção dos da-
dos necessários à calibração do modelo
SAFER.
Recentemente, uma nova forma de

sensoriamento por imagem vem se tor-
nando comum: os Veículos Aéreos Não-
Tripulados (VANTs) se tornaram uma op-
ção viável para o sensoriamento no meio
rural. Embora não apresentem uma es-
cala de cobertura comparável a do sen-
soriamento por satélite e necessitem da
operacionalização de voos nas fazen-
das, apresentam a vantagem de uma
maior resolução espacial, que pode ser
inferior a 1 GSD (1 cm/pixel), e maior re-
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solução temporal, já que os voos podem
ser realizados conforme a necessidade
de dados. Outra vantagem do imagea-
mento por VANTs é não ser afetado pela
oclusão de nuvens. Porém, modelos
para estimativa de massa de forragem
a partir de imagens de VANTs são uma
área nova de pesquisa (Von Bueren et
al., 2015; Possoch et al., 2016; Forsmoo
et al., 2018; Rueda-Ayala et al., 2019) e
ainda não existemmodelos consagrados
ou validados para pastagens tropicais e
suas forrageiras. Neste trabalho, apre-
sentamos protocolos de campo para a in-
vestigação de duas alternativas de esti-
mativa de massa por sensoriamento pró-
ximo: fotogrametria 3-D e análise morfo-
lógica de padrões em imagens 2-D.

O sensoriamento próximo por VANTs
é o resultado da união de duas tecno-
logias que se tornaram maduras nos úl-
timos 10 anos: os veículos multirrotor
(Yang et al., 2017) e a fotogrametria por
structure-from-motion (Westoby et al.,
2012; Granshaw, 2016). Neste proto-
colo, as imagens utilizadas são imagens
RGB no espectro visível, obtidas pela câ-
mera do VANT durante uma missão, a
rota de voo planejada para o veículo du-
rante o mapeamento da área. Na lite-
ratura recente, estimativas de biomassa
têm sido realizadas com o uso de mode-
los de altura de dossel (Canopy Height
Model – CHM) (Zhang et al., 2018; Vil-
janen et al., 2018) e modelos de super-
fície de cultura (Crop Surface Model –
CSM) (Possoch et al., 2016; Lussem et
al., 2018). Tais modelos são por sua
vez derivados de modelos tridimensio-
nais obtidos por fotogrametria baseada
em structure-from-motion. Estimada a
altura, pela diferença entre a superfície
do terreno e o topo do dossel, técnicas

de regressão são aplicadas para estimar
a biomassa a partir de amostras coleta-
das em campo. Para que seja possí-
vel relacionar as amostras a sua locali-
zação espacial nos modelos, é necessá-
rio um registro apropriado. O segundo
objetivo deste protocolo é apresentar os
procedimentos necessários para o ima-
geamento das áreas e registro espacial
das amostras de forma que seja possí-
vel:

• obter a estrutura tridimensional da
área em alta resolução, permitindo
a produção de DEMs, DTMs1 e orto-
mapas, necessários à estimativa da
altura (CHMs e CSMs);

• estabelecer a ligação entre os pon-
tos de coleta e sua localização em
imagens, mapas e modelos.

O presente trabalho detalha o proto-
colo utilizado, exemplificado pelos es-
tudos em campo conduzidos durante
sua construção. Tal protocolo será uti-
lizado no desenvolvimento de metodo-
logias para estimação de massa de for-
ragem, ainda em curso. O desenvolvi-
mento conjunto visa estabelecer a com-
plementariedade entre o sensoriamento
orbital (larga cobertura, baixa resolução)
e o sensoriamento proximal (baixa co-
bertura, alta resolução) e sua integra-
ção em sistemas para monitoramento da
massa de forragem em pastagens.
O restante do texto é organizado da

seguinte forma. Na Seção 2, descre-
vemos a área de estudo. O proto-
colo de campo, descrevendo os proces-
sos de amostragem, corte e voo com

1. Modelo digital de elevação (digital elevation
map – DEM) e modelo digital de terreno (digital ter-
rain map – DTM), ver Granshaw (2016).
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VANTS é descrito na Seção 3. A Se-
ção 4 descreve os procedimentos de
pré-processamento dos dados coleta-
dos, que produzem as bases de da-
dos necessárias aos estudos de estima-
tiva de massa de forragem por sensoria-
mento remoto. A Seção 5 apresenta en-
tão algumas considerações finais.

2. Área de estudo

O protocolo foi desenvolvido e vem
sendo conduzido na Fazenda Canchim,
sede da Embrapa Pecuária Sudeste,
localizada no município de São Car-
los, SP, entre as coordenadas geográfi-
cas 21◦54’, 21◦59’ Sul, 47◦48’ e 47◦52’
Oeste. A fazenda possui uma área de
2.662 ha.
O meio físico da fazenda pode ser ca-

racterizado pela predominância de decli-
vidades entre 2 e 10 graus (1.629 ha)
e de Latossolos Vermelho-Escuro e
Vermelho-Amarelo (1.550 ha). A região
encontra-se em domínio fitogeográfico
de Cerrado, com inclusões de Mata Me-
sófila Semidecídua (fragmentos de Mata
Atlântica), sob influência de clima Meso-
térmico Brando. O clima é classificado
comoCwa (Köppen), com duas estações
bem definidas: estação seca – abril a se-
tembro, com temperatura e precipitação
médias de 19,9◦C e 250 mm, respecti-
vamente; estação chuvosa – outubro a
março, com temperatura e precipitação
médias de 23,0◦C e 1.100 mm, respecti-
vamente (Calderano Filho et al., 1998).
As informações de campo que estão

sendo avaliadas no estudo para o qual
o presente protocolo foi desenvolvido fo-
ram obtidas em três sistemas de pro-

dução conduzidos na fazenda e descri-
tos a seguir: a) Sistema Intensivo (INT),
sistema com lotação rotacionada; b)
Sistema de integração-lavoura-pecuária
(iLP), sistema com lotação rotacionada e
rotação de cultura anual em um dos pi-
quetes em ciclos de 4 anos (três anos
com pastagens e um ano com milho); c)
Sistema Extensivo (EXT), sistema com
lotação contínua (Figura 1).

As pastagens nos sistemas INT e iLP
foram estabelecidas em 2012 com Uro-
chloa (sin. Brachiaria)2 brizantha (Ho-
chst ex A. Rich.) Stapf cv. Piatã. Cada
um dos sistemas é composto por duas
repetições de áreas de pastagens, cada
uma com aproximadamente 3 ha, dividi-
das em 6 piquetes, manejadas sob sis-
tema de pastejo por lotação rotacionada.
A pastagem do sistema EXT foi estabe-
lecida em 2007 com Urochloa (sin. Bra-
chiaria) decumbens (Stapf) R. Webster,
sem ter sido fertilizada desde então. O
sistema extensivo possui duas áreas de
pastagens, com 2,85 ha cada, maneja-
das sob sistema de pastejo por lotação
contínua. Maiores detalhes sobre osma-
nejos realizados nos sistemas de produ-
ção são apresentados na Tabela 1

2. Na notação científica, o gênero foi reclassifi-
cado recentemente. A notação “(sin. Brachiaria)”
indica que Urochloa e Brachiaria são sinonímias.
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Figura 1: Área experimental inserida na Fazenda Canchim - Área Experimental de Pe-
cuária Intensiva (INT - em branco) - Área Experimental de Integração Lavoura Pecuária
(iLP - em vermelho) - Área Experimental de Pecuária Extensiva (EXT - em amarelo).

Ilustração: Thiago Teixeira Santos



7

Tabela 1: Manejos realizados nos sistemas de produção entre Dezembro de 2017 a
Dezembro 2019.

Ano agrícola 2017/2018
Out-nov Dez-jan Fev-mar Abr-mai Jun-jul Ago-set

Intensivo (2 sistemas/6
piquetes cada)

Adubação
(kg/ha) 44 N (uréia) 44 N (uréia) 44 N (uréia)

875 calcário
Ocupação
animal
(U.A./ha)

1,2-5,2 5,2-4,4 4,3-2,9 2,9-3,1 3,1-3,1

Tipo/Raça
Touros
Canchim/
Nelore

Touros
Canchim/
Nelore

Touros
Canchim/
Nelore

Touros
Canchim/
Nelore

Touros
Canchim/
Nelore

Touros
Canchim/
Nelore

Regime
rotação

6
piquetes6/30

6
piquetes6/30

6
piquetes6/30

5 piquetes
7/28

5 piquetes
7/28 5 piquetes 7/2

Suplementa-
ção

Cocho no
piquete 1

Cocho no
piquete 1

Cocho no
piquete 1

iLP(2 sistemas/ 6
piquetes cada)

Adubação
(kg/ha)

500(08-28-
16)

600(20-05-
20) 44 N (uréia)

44 N (uréia) 44 N (uréia)
133,3 calcário
120,8 SS

Ocupação
animal
(U.A./ha)

2.1 2,1-4,8 5,0-4,9 4,9-2,9 3,0-3,1 3,1-3,2

Tipo/Raça
Touros
Canchim/
Nelore

Touros
Canchim/
Nelore

Touros
Canchim/
Nelore

Touros
Canchim/
Nelore

Touros
Canchim/
Nelore

Touros
Canchim/
Nelore

Regime
rotação

4
piquetes9/27

4
piquetes9/27

4
piquetes9/27

5 piquetes
7/28

5 piquetes
7/28

5 piquetes
7/28

Cultivo Milho nos
piquetes 5 e 6

Milho nos
piquetes 5 e 6 Colheita

Suplementa-
ção

Cocho no
piquete 6

Cocho no
piquete 6

Cocho no
piquete 6

Extensivo
Ocupação
animal
(U.A./ha)

0,8-2,2 2,1-2,2 2,3-1,0 1,0-1,0 1,0-1,0

Tipo/Raça Novilhos/
Nelore

Novilhos/
Nelore

Novilhos/
Nelore

Novilhos/
Nelore

Novilhos/
Nelore

Novilhos/
Nelore

Ano agrícola 2018/2019
Out-nov Dez-jan Fev-mar Abr-mai Jun-jul Ago-set

Intensivo (2 sistemas/6
piquetes cada)

Adubação
(kg/ha) 208,3 calcário

241,7 SS
Ocupação
animal
(U.A./ha)

3,3-3,5 3,6-3,7 3,9-3,2 2,9-3,0 1,0-1,8 1,9-1,9

Tipo/Raça
Touros
Canchim/
Nelore

Touros
Canchim/
Nelore

Touros
Canchim/
Nelore

Touros
Canchim/
Nelore

Novilhos/
Nelore

Novilhos/
Nelore

Regime
rotação

5 piquetes
7/28

5 piquetes
7/28

6
piquetes6/30

6
piquetes6/30

6
piquetes6/30

6
piquetes6/30

Suplementa-
ção

Cocho no
piquete 1

Cocho no
piquete 1

Remoção do
cocho

iLP(2 sistemas/ 6
piquetes cada)

Adubação
(kg/ha) 225,0 SS

Ocupação
animal
(U.A./ha)

3,3-3,5 3,7-3,7 3,9-2,9 3,0-2,5 1,1-1,7 1,8-1,6

Tipo/Raça
Touros
Canchim/
Nelore

Touros
Canchim/
Nelore

Touros
Canchim/
Nelore

Touros
Canchim/
Nelore

Novilhos/
Nelore

Novilhos/
Nelore

Regime
rotação

5 piquetes
7/28

5 piquetes
7/28

5 piquetes
7/28

6
piquetes6/30

6
piquetes6/30

6
piquetes6/30

Cultivo
Suplementa-
ção

Cocho no
piquete 6

Cocho no
piquete 6

Remoção do
cocho

Extensivo
Ocupação
animal
(U.A./ha)

1,0-1,2 1,2-0,9 0,9-1,0 1,3-1,0 1,0-1,01 1,0-1,0

Tipo/Raça Novilhos/
Nelore

Novilhos/
Nelore

Novilhos/
Nelore

Novilhos/
Nelore

Novilhos/
Nelore

Novilhos/
Nelore



8

3. Protocolos de amos-
tragens em campo

3.1. Determinação da
massa de forragem

Idealmente, para se quantificar a massa
de forragem (MF) de uma pastagem,
toda forragem do piquete deve ser cor-
tada ao nível do solo, secada e pesada
(Pedreira, 2002), mas isto seria inviável
operacionalmente. Assim, o método es-
colhido para medir a MF foi o método in-
direto da dupla amostragem, descrito por
Wilm et al. (1944). Este método consiste
em relacionar medidas não destrutivas
(altura do dossel) com amostragens des-
trutivas (massa de forragem). A deter-
minação do número de pontos amostrais
para a obtenção da altura da forragem foi
orientada de forma a melhor representar
espacialmente a variabilidade da cober-
tura vegetal dos sistemas pecuários.
Apesar da altura do dossel ser uma ca-

racterística da vegetação altamente rela-
cionada com a MF, existe um problema
relativo à densidade da vegetação, que
não é constante ao longo dos estratos.
Portanto, a altura do dossel como me-
dida indireta é melhor relacionada com
a massa de forragem se a densidade do
dossel for uniforme e constante ao longo
de todo o perfil. Como isso é imprová-
vel, mesmo nos dosséis mais homogê-
neos, a MF será, não raramente, supe-
restimada quanto mais alto for o dossel,
porque as maiores densidades são fre-
quentemente encontradas nos estratos
inferiores, próximo à base da vegetação
(Pedreira, 2002).
No caso das avaliações realizadas nas

pastagens de Urochloa brizantha cv. Pi-
atã e Urochloa decumbens, duas ações
foram tomadas ao longo do período para
diminuir os problemas em superestimar
a massa da forragem: 1) as equipes
de campo foram orientadas para evitar
levar em consideração as inflorescên-
cias no momento de medida de alturas
e 2) os diferentes regimes de pastejos
- lotação contínua (extensivo) e rotacio-
nada (pastejo, pré-pastejo, pós-pastejo,
em crescimento) - foram avaliados sepa-
radamente e bimestralmente para a aná-
lise de regressão entre altura e massa de
forragem e posterior calibração.

3.1.1. Medidas de altura do dossel de
forragem

O número de pontos amostrais para a
obtenção da altura do dossel considerou
a grade de pixeis da imagem Landsat,
quadrantes de 900 m2, projetadas na su-
perfície do solo nos sistemas de produ-
ção Intensivo, iLP e Extensivo (Figura 2).
Os centroides dos pixeis projetados fo-
ram demarcados por estacas numera-
das. A forma utilizada para definir a lo-
calização dos centroides foi a triangula-
ção por trenas e distâncias previamente
conhecidas, baseada no mapa planimé-
trico digital da fazenda. As cercas e os
mourões foram usados como referência
inicial.
A periodicidade das coletas de altura

do dossel deve considerar a resolução
temporal do satélite escolhido. No es-
tudo, o satélite escolhido foi o Landsat-
8, que revisita a mesma área a cada
16 dias (Tabela 2). Assim, em função
da viabilidade operacional, foi definido o
período de 32 dias para as campanhas
de campo. No caso das datas de ima-
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Figura 2: Projeção dos pixeis do satélite Landsat-8 nos Sistemas iLP, Intensivo e Ex-
tensivo e de seus centroides, orientadores para a medidas das alturas da forragem.

Ilustração: Thiago Teixeira Santos
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Figura 3: Ilustração do esquema de Me-
didas de altura do dossel de forragem em
relação ao pixel da imagem de satélite.

Ilustração: Luciano Vieira Koenigkan

geamento que ocorreram em sábados,
domingos e feriados, as coletas de al-
tura foram realizadas em datas próximas
como segue na Tabela 3.
Para cada pixel projetado são realiza-

das 15 medidas de altura do dossel da
forragem: 3 medidas próximas ao centro
do pixel e as demais em regiões perifé-
ricas a 7 metros do centro, nas direções
norte, sul, leste e oeste (Figura 3).
Para cada situação que será avaliada

(sistema de produção/piquetes), a quan-
tidade de pixeis sobre os piquetes irá de-
pender do seu formato e tamanho. Na
Tabela 4 são apresentados os números
de pixeis projetados em cada piquete es-
tudado, assim como o número de medi-
das de altura registrados a cada 32 dias.
É importante ressaltar que todas a me-
didas devem ser tomadas dentro do pi-
quete mesmo que a área do pixel extra-
pole a área do piquete.
As alturas foram medidas com o au-

xílio de uma régua quadrangular e uma
lâmina de acetato, medida conhecida
como altura não comprimida. A altura
da forragem foi mensurada pela posição

onde a lâmina de acetato foi suspensa
pelo dossel da forragem, a partir do ní-
vel do solo, como mostra a imagem da
Figura 4.

3.1.2. Coletas destrutivas de massa
de forragem

Para a obtenção de uma análise de re-
gressão e com isso a calibração das altu-
ras medidas a cada 32 dias nos sistemas
pecuários, medidas de alturas variadas
do dossel e depois o corte da forragem
(método direto) devem ser realizadas de
forma a contemplar a variação temporal
e espacial da massa de forragem.
Durante o estudo, essas coletas fo-

ram realizadas bimestralmente, no pe-
ríodo de dezembro de 2017 a dezembro
de 2019. A estrutura do dossel (relação
altura×massa) irá se modificar ao longo
do ano hidrológico e essas mudanças
precisam ser monitoradas. Além disso, a
avaliação deve considerar diferentes es-
pécies de forragens, sistemas de produ-
ção, situações de manejo e as variações
de altura da forragem nomomento da co-
leta. O método preconiza a escolha de
áreas homogêneas (no mesmo piquete)
com alturas “baixas”, alturas “médias” e
alturas “altas” de dossel da pastagem.
No estudo em questão, quadrantes

de 0,25 m2 de área (que podem variar
de tamanho, ocorrendo até 1 m2) fo-
ram posicionados nos sistema de produ-
ção Extensivo (capim Urochloa decum-
bens) em três situações de altura de for-
ragem (baixa, média e alta), e em 10
pontos em cada uma delas. No sistema
de produção Intensivo (capim Urochloa
brizantha cv. Piatã) os quadrantes fo-
ram posicionados em 3 pontos em cada
uma das três situações de altura de forra-
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Tabela 2: Datas de imageamento do satélite Landsat na Fazenda Canchim no período
de dezembro de 2017 a dezembro de 2019.

Ano Datas
2017 dez. 08 dez. 24

jan. 09 jan. 25 fev. 10 fev. 26 mar. 14 mar. 30 abr. 15 mai. 01
2018 mai. 17 jun. 02 jun. 18 jul. 04 jul. 20 ago. 05 ago. 21 set. 06

set. 22 out. 08 out. 24 nov. 09 nov. 25 dez. 11 dez. 27
jan. 12 jan. 28 fev. 13 mar. 01 mar. 17 abr. 02 abr. 18 mai. 04

2019 mai. 20 jun. 05 jun. 21 jul. 07 jul. 23 ago. 08 ago. 24 set. 09
set. 25 out. 11 out. 27 nov. 12 nov. 28 dez. 14 dez. 30

Tabela 3: Datas de coleta de altura do dossel da forragem nas áreas de estudo da
Fazenda Canchim no período de setembro de 2017 a dezembro de 2019.

Ano Datas
2017 dez. 08
2018 jan. 09 fev. 08 mar. 14 abr. 16 mai. 17 jul. 20 ago. 21 set. 21

out. 24 nov. 26 dez. 27
2019 jan. 28 mar. 01 abr. 02 mai. 03 jun. 05 jul. 08 ago. 08 set. 09

out. 11 nov. 12 dez. 13

Tabela 4: Número de pixeis demarcados e números de alturas medidas em cada um
dos piquetes de cada sistema avaliado.

Nºdo Piquete iLP iLP.1 Int Int.1 Ext Ext.1
(Sistema 1) (Sistema 2) (Sistema 3) (Sistema 4) (Sistema 5) (Sistema 6)

Nº de pixels/Nº alturas medidas mês−1

1 3/45 5/75 5/75 4/60 18/270 22/330
2 3/45 5/75 5/75 3/45
3 3/45 5/75 3/45 4/60
4 3/45 4/60 4/60 4/60
5 7/105 5/75 2/30 5/75
6 5/75 2/30 1/15 5/75
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Figura 4: Medida de altura da forragem através da régua quadrangular e lâmina de
acetato.

gem (baixa, média e alta) nas condições
distintas de pré-pastejo, pós-pastejo, em
pastejo e em crescimento (intermediário)
encontradas no sistema. O sistema iLP
não foi utilizado para as coletas destruti-
vas pois apresentava a mesma espécie
de capim e lotação rotacionada como no
sistema Intensivo.

Recomenda-se que o número de cole-
tas destrutivas, por contexto específico
(espécie de capim, situações de pastejo,
etc) deve ser maior que 3 pontos (alto,
médio e baixo) e em quantia adequada
às possibilidades de corte, pesagem e
processamento da equipe de investiga-
ção (número de coletores, material de
coleta, espaço em estufa, etc). Quanto
maior o número de amostras para a re-
alização de uma análise de regressão,
maior a chance de obtenção de um bom
modelo preditivo.

Após as demarcações, a determina-
ção das alturas nos quadrantes foi re-

alizada por meio da régua quadrangu-
lar e da folha de acetato e a forra-
gem foi cortada ao nível do solo e pe-
sada para obtenção da massa de maté-
ria fresca total (MFT), como visto na Fi-
gura 5. Uma porção desse material (alí-
quota 1), com massa conhecida, foi re-
tirada para secagem em estufa de cir-
culação de ar a 65◦C por 72 horas,
até peso constante. No sistema Exten-
sivo, uma amostra composta (alíquota 2)
para cada uma das alturas (10 amos-
tras por altura) foi separada e no sistema
Intensivo, uma amostra composta para
cada uma das alturas (3 amostras por
altura) foi separada. As amostras com-
postas foram então destinadas à separa-
ção botânica (separação em lâminas fo-
liares (LF), bainha + colmo (BC) e mate-
rial morto (MM)), com nova pesagem de
cada fração, posterior secagem e nova
pesagem.

Das variáveis que serão correlaciona-



13

das com os valores estimados pelo mo-
delo SAFER, a massa fresca total (MFT)
foi determinada de forma direta pelo mé-
todo destrutivo. A massa seca obtida
a partir da alíquota 1 (massa fresca ini-
cial conhecida), foi utilizada para o cál-
culo da variável massa seca total (MST).
As variáveis massa verde fresca (MVF) e
massa morta fresca (MMF) foram calcu-
ladas a partir das frações: lâminas folia-
res (LF), bainha + colmo (BC) e material
morto (MM) (alíquota 2 ou amostra com-
posta) pesadas em momento anterior a
secagem. A MVF foi calculada, funda-
mentalmente, em função do modelo SA-
FER, pois neste a estimativa dos parâ-
metros biofísicos são originados a partir
do Normalized Difference Vegetation In-
dex (NDVI). Como este índice é sensível
à presença de clorofila na folha, quanto
mais verde, maior a presença de cloro-
fila, sendo esta a melhor forma de corre-
lacionar a massa de forragem estimada
em campo com a estimada no modelo
SAFER.

Pelas etapas acima é possível realizar
as análises de regressão entre as altu-
ras não comprimidas e as massas de for-
ragem em diferentes situações de pas-
tejo. A partir das análises de regressão,
equações de calibração são geradas e
usadas para estimar a massa de forra-
gem diária (kg ha−1) com os valores das
alturas mensais medidas nos sistemas
pecuários. As curvas de calibração so-
mente são utilizadas para cálculos das
massas de forragens de medidas de al-
turas de forragens do mês atual, anterior
e subsequente.

3.1.3. Coletas destrutivas de massa
de forragem específicas para
VANT

O protocolo para coleta de amostras
para sensoriamento remoto próximo
apresenta particularidades devido à alta
resolução, inferior a 1 cm/pixel. As
amostras precisam ser coletadas e re-
gistradas nas imagens com precisão de
centímetros pois, caso contrário, irregu-
laridades como segmentos de solo ex-
posto ou espaços entre touceiras po-
dem prejudicar severamente as estima-
tivas. Para tanto são utilizados marca-
dores com dimensões 20 × 20 cm que
podem ser identificados nos orto-mapas
gerados com as imagens de VANT (San-
tos; Koenigkan, 2018). Cada marcador
apresenta um padrão único, associado a
um identificador numérico (Figura 6). Em
um voo de VANT após o corte, o mar-
cador é posicionado no centro da área
de 0,25 m2 onde o corte foi realizado (Fi-
gura 7).

3.2. Protocolo para imagea-
mento por VANTs

A realização de voos para aquisição de
imagens segundo as orientações deste
protocolo pode ser feita com o uso
de modelos de VANT dotados de câ-
mera RGB com especificações suficien-
tes para estabelecer a resolução espa-
cial das imagens em pelo menos 1 GSD,
resultante da relação entre resolução da
câmera (considerando as características
de seu sensor e lentes) e a altura de voo
em que as imagens serão tomadas.
O imageamento deve ser realizado

com a câmera apontada para o ponto
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(a) (b) (c)

Figura 5: a) Corte da forragem no quadrante. b) Coleta: a forragem cortada é inserida
em um saco numerado. c) Os sacos numerados são levados para pesagem, separação
e secagem.

no solo definido pela projeção vertical
da posição da aeronave (direção Na-
dir), com foco ajustado para o infinito e
demais ajustes, considerando as condi-
ções de iluminação encontradas sempre
procurando obter imagens nítidas, livres
de borramento por movimento, exposi-
ção adequada, permitindo a visualização
do contorno das estruturas da pastagem.
Em dias com nuvens esparsas o uso da
câmera no modo de exposição automá-
tica pode ser uma alternativa prática uma
vez que nessas condições a iluminação
do ambiente pode variar consideravel-
mente ao longo do voo.
O plano de voo deve ser ajustado para

aquisição de imagens com GSD de pelo
menos 1 cm/pixel e 70% de sobreposi-
ção vertical e horizontal entre as ima-
gens. A criação do plano de voo a ser
utilizado no imageamento envolve os se-
guintes passos:

• Determinar os limites da área ima-
geada e sua representação em um
arquivo vetorial no formato KML
(Keyhole Markup Language), por

meio do uso do Sistema de Informa-
ção Geográfica, QGIS;

• Importar o arquivo com os limites
da área de estudo para um apli-
cativo de planejamento de voo que
suporte entradas em KML como o
Drone Harmony (aplicativo para dis-
positivo móvel Android) ou o DJI GS
(aplicativo para dispositivos móveis
iOS) - alternativamente, os limites
da área podem ser definidos dire-
tamente nos aplicativos de planeja-
mento de voo, ver Santos e Koenig-
kan (2018) para opções;

• Criar plano de voo com os parâme-
tros adequados para obtenção das
imagens com as especificações pre-
tendidas.

O plano de voo criado pode ser utili-
zado para realização dos imageamentos
subsequentes da mesma área, desde
que se deseje manter as mesmas carac-
terísticas de GSD e sobreposição. Uma
vez que se tenha o plano definido, é pos-
sível sair a campo para realização do voo
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Figura 6: Marcador é posicionado dentro da área do quadrante após o corte para que
a área seja identificada.

para aquisição das imagens. Após a re-
alização do voo, a etapa de aquisição
de imagens está finalizada tendo início a
etapa de pré-processamento de imagens
de VANT descrita na Seção 4.2.
Nas datas em que ocorreram coletas

destrutivas específicas para desenvolvi-
mento e calibração do método de esti-
mativa, a partir de imagens obtidas com
o uso de VANT descrita na Seção 3.1.3,
são realizados dois voos sobre a área de
interesse, sendo um voo feito antes do
corte e outro posterior ao corte.
A realização de dois voos se faz ne-

cessária, pois no primeiro voo são obti-
das imagens da pastagem sendo essas
imagens que serão correlacionadas com
os dados obtidos na coleta destrutiva e
o segundo voo serve para identificar os
pontos de coleta por meio dos marca-
dores dispostos exatamente sobre os lo-
cais onde foram realizados os cortes.
Mais informações sobre o planeja-

mento de voos e sua execução para fins

de aquisição de imagens podem ser ob-
tidas em Santos e Koenigkan (2018), in-
cluindo referências para as normas de
seguranças que sempre devem ser ob-
servadas durante a condução desse tipo
de atividade.
Para a aquisição de imagens durante

os voos realizados na área de estudo foi
utilizado um quadrirrotor DJI Phantom 4
Pro, dotado dos sistemas de posiciona-
mento GPS e GLONASS, autonomia de
até 30 minutos e velocidade máxima de
50 km/h no modo de voo utilizado. A
câmera embarcada na aeronave possui
sensor de 1”CMOS com resolução de 20
Megapixels, FOV (campo de visão) de
84◦, obturador mecânico de 8 - 1/2000s,
obturador eletrônico 8 - 1/8000s, faixa de
ISO para fotos de 100 - 3200 (auto); 100
- 12800 (Manual) e está acoplada por
meio de um gimbal ativo para estabiliza-
ção das imagens. Para a câmera utili-
zada no imageamento da área de estudo
de forma a se obter o GSD desejado de
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Figura 7: (Esquerda) Conjunto de marcadores posicionados após o corte e coleta da
forragem em um piquete da área do intensivo. (Direita) Detalhe exibindo seis marcado-
res.

1 cm/pixel, os voos foram feitos a uma
altura de 30 metros do solo (a partir do
ponto de decolagem).

Os voos para imageamento da área
de estudo foram realizados nas datas
de passagem do satélite Landsat-8 e
nos dias em que a passagem do saté-
lite ocorreram em sábados, domingos e
feriados as aquisições de imagens foram
realizadas em datas próximas. Quando
a data pretendida apresentou condições
climáticas que impossibilitaram o voo,
como chuva, o imageamento ocorreu em
data próxima subsequente com condi-
ções adequadas para a realização do
voo.

4. Protocolo de pré-
processamento dos
dados

4.1. Pré-processamento de
dados de massa de for-
ragem nas coletas des-
trutivas

A quantificação da massa de forragem a
cada 32 dias é baseada em amostragens
indiretas (medidas de altura do dossel)
que devem ser calibradas contra valores
reais de massa de forragemmedidos por
amostragem direta (destrutiva).
Desta forma, a calibração deve ser

feita abrangendo toda a variação de va-
lores de massa de forragem, ou seja,
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contemplar as espécies de capins exis-
tentes, a sazonalidade, os tipos de sis-
temas de produção e as situações de
pastejo. No caso do estudo foram feitas
coletas destrutivas bimestrais por dois
anos hidrológicos, em dois sistemas de
produção (cada um com uma espécie de
capim) e em cinco situações de pastejo
da forragem.
Pelas situações avaliadas é possível,

então, por uma análise de regressão
(equação de calibração), estabelecer a
relação funcional entre a leitura forne-
cida pelo método indireto e a massa de
forragem, o que envolve a avaliação dos
parâmetros da regressão como coefici-
ente de determinação e erro padrão da
regressão (raiz quadrada do quadrado
médio do resíduo).
A Figura 8, como exemplo, apresenta

as datas em que foram feitas as amos-
tragens destrutivas e os resultados dos
coeficientes de determinação obtidos a
partir das análises de regressão dos da-
dos de MFT, MST, MFV e MMF para
o sistema Extensivo. Esses coeficien-
tes de determinação são oriundos das
relações entre as massas de forragem
e as alturas determinadas em campo
para a geração das curvas de calibra-
ção que irão conduzir as estimativas das
massas de forragens a partir das altu-
ras medidas no campo. Os coeficientes
de determinação para MMF apresenta-
ram resultados inferiores pois esse pa-
râmetro varia bastante nas amostras, ou
seja, a massa morta na forragem é variá-
vel numa mesma data. De maneira ge-
ral, pelos coeficientes de determinação
obtidos (todos os sistemas), 70% deles
acima de 0,7, as equações de regres-
sões obtidas foram capazes de modelar
(explicar) com uma magnitude de 70 a

93% as massas em campo por medidas
de alturas das forragens.

4.2. Pré-processamento de
imagens de VANT

Há duas tarefas de pré-processamento
necessárias após a realização do ima-
geamento por VANTs: a construção de
orto-mapas digitais e o registro entre
imagens e pontos de coleta, identifica-
dos pelos marcadores apresentados na
Seção 3.1.3. Um orto mapa digital é
um mapa produzido com uma ortofoto,
uma imagem obtida pela projeção orto-
gonal da superfície imageada no plano
do mapa. A superfície é obtida por struc-
ture from motion e visão estéreo múltipla
(Westoby et al., 2012) e a projeção or-
togonal compensa distorções causadas
por diferenças de orientação da câmeras
e pelo relevo. Tal superfície ainda é utili-
zada na produção demapas de elevação
como DEMs e DTMs, utilizados na esti-
mativa de altura da vegetação (Possoch
et al., 2016; Lussem et al., 2018).
Orto-mapas, mapas de elevação e

modelos tridimensionais da área senso-
reada podem ser produzidos a partir das
imagens RGB capturadas por VANTs de
acordo com o protocolo descrito na Se-
ção 3.2. Sistemas gratuitos e de código
aberto como o OpenDroneMap (Toffanin,
2019) e o MicMac (Rupnik et al., 2017)
podem ser empregados para este fim,
além de alternativas comerciais como
Pix4D3 e Agisoft4. Em Santos e Koe-
nigkan (2018), apresentamos um tuto-
rial detalhado do uso do OpenDrone-

3. Disponível em: <https://www.pix4d.com>.
4. Disponível em: <https://www.agisoft.com>.
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Figura 8: Valores dos coeficientes de determinação obtidos nas análises de regressão
de variáveis do sistema Extensivo.

Map para produção de orto-mapas, nu-
vens de pontos 3-D (point clouds), DSMs
e DTMs. Seguidas as instruções da-
quele tutorial e da Seção 3.2 deste pro-
tocolo, obtêm-se arquivos GeoTIFF con-
tendo mapas de alta resolução (GSD in-
ferior a 1 cm/pixel) que podem ser visua-
lizados e manipulados em sistemas GIS
como o ArcGIS e o QGIS.

A etapa seguinte é localizar os pon-
tos de coleta das amostras de forragem,
identificando corretamente sua posição
nas imagens obtidas pelo VANT. Consi-
dere um orto-mapa Op obtido a partir de
um conjunto Sp de imagens aéreas cole-
tadas antes da realização dos cortes (co-
leta das amostras). A coleta é então rea-
lizada e os marcadores devidamente po-
sicionados (Seção 3.2). Após a coleta,
um novo voo é realizado, obtendo-se um
conjunto de imagens Sc, utilizado para
produzir um segundo orto-mapa, Oc.

Os orto mapas Op e Oc devem es-
tar alinhados, de forma que marcado-
res localizados em Oc sejam correta-
mente mapeados para as devidas posi-
ções em Op. O alinhamento é realizado
com o uso de pontos de controle em solo
(ground control points - GCPs). Se co-
nhecidos antes da produção dos orto-
mapas, o OpenDroneMap pode empre-
gar os GCPs de forma que Op e Oc já
estejam devidamente alinhados. Caso
os GCPs sejam identificados após a pro-
dução dos orto-mapas, a transformação
afim que alinha os dois orto-mapas pode
ser estimada e aplicada com o uso de
sistemas GIS ou da biblioteca para mani-
pulação de dados geoespaciais GDAL5.
Considere os marcadores devida-

mente localizados no orto-mapa Oc.
Como os orto-mapas estão alinhados,

5. Ver GCPsToGeoTransform na documentação
da GDAL, disponível em <https://gdal.org>.
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podemos identificar o local de amostra-
gem antes do corte no orto-mapa Op, de
forma que podemos rapidamente extrair
recortes dos orto-mapas que corres-
pondem a uma amostra antes e após o
corte. O objetivo é compor uma base de
dados na qual há uma imagem de cada
amostra antes do corte, posteriormente
associada às medidas de massa de
forragem obtidas após corte, separação
e pesagem. Contudo, há um problema
em extrair tais imagens diretamente do
orto-mapa: o pipeline de visão estéreo,
triangularização, mapeamento de tex-
tura e projeção ortográfica executado na
produção do orto-mapa pode produzir
alguns artefatos indesejados, como
ilustrados na Figura 9.

Recomendamos aqui que os recortes
sejam extraídos das imagens originais
obtidas pelo VANT, livres de qualquer ar-
tefato introduzido pelo pipeline de foto-
grametria. O procedimento consiste em
localizar a imagem de VANT mais pró-
xima do local da amostra, o alinhamento
da imagem com o orto-mapa por uma
transformação afim e, finalmente, a ex-
tração do recorte a partir de sua localiza-
ção correta na imagem. Como um exem-
plo, considere a Figura 10 (a). Os pon-
tos em laranja exibem os locais nos quais
foram identificados os marcadores e o
ponto em vermelho exibe a posição de
um marcador em particular: o marcador
associado à amostra de número 61. Os
marcadores em “x” mostram a posição
do VANT no momento da aquisição das
imagens, sendo a imagem armazenada
no arquivo DJI_0219.JPG amais próxima
do local do marcador 61 (Figura 10 (a)
e (b)). A imagem é então alinhada com
o fragmento do orto-mapa ao redor do
marcador (Figura 10 (c)), seguindo o pro-

cesso de extração e casamento de ca-
racterísticas proposto por Lowe (2004)
com o uso de uma transformação afim
(Figura 10 (d)). As Figuras 10 (f), (g) e (h)
exibem respectivamente a vizinhança do
marcador na imagem alinhada, no orto-
mapa pré-corte Op e no orto-mapa pós-
corte Oc.
Finalmente, um recorte pode ser ex-

traído, correspondendo à área de corte
e sua vizinhança próxima e associado
às medidas de massa de forragem obti-
das para a amostra. A Figura 11 exibe
um conjunto de 134 recortes e o valor
da massa de forragem da parte aérea
(g/0,25 m2) encontrado para a amostra
associada, exibidos em ordem decres-
cente de massa.
Dessa forma, ao final do execu-

ção do protocolo de campo e pré-
processamento, têm-se para a área ima-
geada:

• um conjunto de imagens digitais
RGB, armazenadas em arquivos
JPG, e as posições do VANT no mo-
mento da aquisição de cada ima-
gem;

• um modelo tridimensional da área
na forma de uma nuvem de pontos
e de uma malha poligonal georrefe-
renciada, armazenadas em arquivo
no formato PLY;

• um orto-mapa e mapas de elevação
associados (DEM e DTM) com reso-
lução de 1 GSD, armazenadas em
arquivos no formato GeoTIFF;

• pontos de coleta das amostras, ar-
mazenados em arquivos vetoriais
(SHP);

• um conjunto de recortes, imagens
do local de coleta de cada amostra,
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Figura 9: Artefato indesejados produzidos pelo pipeline fotogramétrico. É possível ver
que, no processo de fusão de imagens e mapeamento de texturas, parte do animal foi
cortada. Artefatos similares ocorrem também na pastagem.

com resolução de 1 GSD, armaze-
nados em arquivos no formato JPG;

• valores demassa de forragem regis-
trados para cada amostra e devida-
mente associados aos respectivos
recortes, na forma de tabelas (arma-
zenadas como arquivos CSV ou Ex-
cel).

Tal base de dados pode ser então em-
pregada no desenvolvimento de siste-
mas para estimativa de massa de forra-
gem por métodos fotogramétricos e por
reconhecimento de padrões baseados
em aprendizado supervisionado de má-
quina.

4.3. Pré-processamento
de imagens orbitais e
dados agrometeoroló-
gicos

Os parâmetros climatológicos obtidos da
estação meteorológica do INMET (Có-
digo: 86845) foram: radiação global
(RG, MJ m−2 dia−1), evapotranspiração
de referência (ET0, mm dia−1), incidên-
cia solar no topo da atmosfera (RA, MJ
m−2 dia−1) e temperatura média diá-
ria (Ta, ◦C). Os dados diários de pres-
são atmosférica e precipitação (P ) fo-
ram obtidos de uma estação meteoro-
lógica pertencente à Embrapa Pecuária
Sudeste, localizada dentro da área de
estudo. Para cada parâmetro deve ser
gerado um raster com os valores obtidos
de cada data para entrada no SAFER.
Os dados de entrada do modelo SA-
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Figura 10: Extração do recorte correspondente a ummarcador. Ver texto para detalhes.
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Figura 11: Recortes extraídos para 134 amostras, correspondentes às áreas amostra-
das imediatamente antes do corte. Cada recorte é exibido junto ao número da amostra
correspondente e o valor de massa de forragem obtido na coleta. Os recortes se en-
contram em ordem decrescente de massa.

Ilustração: Thiago Teixeira Santos
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FER consistem em bandas espectrais de
imagens de satélite e dados climatoló-
gicos de estações meteorológicas. As
imagens de satélite utilizadas neste es-
tudo serão as do Landsat-8 e Sentinel-2.
As bandas, 1 a 7, do satélite Landsat-8
utilizadas no SAFER são as bandas do
sensor Operational Land Imager (OLI),
com resolução espacial de 30 metros e
período de revisita da 16 dias. As ban-
das, 2, 3, 4 e 8, do satélite Sentinel-2 uti-
lizadas no SAFER são as bandas do sen-
sor MultiSpectral Instrument (MSI), com
resolução espacial de 10 metros e pe-
ríodo de revisita de 5 dias. Para entrada
no modelo SAFER os valores das ban-
das devem estar transformados de nú-
meros digitais (ND) para valores de re-
flectância da superfície (RS).
As bandas obtidas foram utilizadas

para determinar o albedo da superfí-
cie (α0) e o Normalized Difference Ve-
getation Index (NDVI), enquanto que a
temperatura da superfície (T0) foi ob-
tida como resíduo no balanço de radia-
ção. Detalhes da metodologia do SA-
FER podem ser visto em Teixeira et al.
(2014), sendo aqui apresentadas ape-
nas as equações principais.
O albedo da superfície (α0) foi esti-

mado por meio da equação:

α0 =

7∑
b=1

wbab (1)

onde, αb corresponde às bandas 1
a 7 com valores de reflectância do
OLI/Landsat-8 ou 2, 3, 4 e 8 com valo-
res de reflectância do MSI/Sentinel-2.
O NDVI foi calculado através da se-

guinte equação (Rouse Junior et al.,

1974):

NDVI =
ρNIR − ρred
ρNIR + ρred

(2)

onde, ρNIR e ρred é a reflectância da su-
perfície da região do infravermelho pró-
ximo e da região do vermelho, respecti-
vamente.
O cálculo da razão entre ET e ET0,

baseado em imagens de satélite, foi
obtido pela Equação 3 (Teixeira et al.,
2015):
ET

ET0
= exp

[
asf + bsf

(
T0

α0 · NDVI

)]
·ET0 ano

5
(3)

onde, asf e bsf são os coeficientes de
regressão 1 e -0,008, respectivamente,
para as condições do noroeste do estado
de São Paulo e ET0 ano assumido neste
estudo foi de 3,92 (Tangune, 2017).
Os valores da ET0, calculados com

os dados da estação meteorológica pelo
método de Penman-Monteith (Allen et
al., 1998), forammultiplicados pelas ima-
gens resultantes da Equação 3, forne-
cendo os valores da ETr de cada pixel.
A massa de forragem (kg ha−1 dia−1)

foi obtida utilizando o modelo da radia-
ção de Monteith (Teixeira et al., 2015):

BIO = εmax · Ef · APAR · 0, 864 (4)

em que, εmax é a máxima eficiência do
uso da radiação, no presente estudo
foi considerado 2,5 (Bastiaanssen; Ali,
2003) (g MJ−1), Ef é a fração evapo-
rativa (sem unidades), APAR é a radia-
ção fotossinteticamente ativa absorvida
(W m−2), 0,864 é um fator de conversão
de unidades.
A fração evaporativa é definida pela

seguinte equação (Teixeira et al., 2015):

Ef =
λE

Rn −G
(5)
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em que, λE foi obtida da Equação 3
por transformação da ETa a unidades
de energia. APAR foi aproximada dire-
tamente da radiação fotossinteticamente
ativa (PAR), segundo a Equação 6 (Tei-
xeira et al., 2015):

APAR = fPARPAR (6)

onde o fator fPAR é estimado a partir do
NDVI:

fPAR = a · NDVI+ b (7)

em que, a e b são coeficientes 1,257 e
-0,161, respectivamente (Bastiaanssen;
Ali, 2003).
A Figura 12 apresenta o fluxograma

para a estimativa da disponibilidade de
massa de forragem. Cabe ressaltar
que o modelo SAFER também calcula
as componentes do balanço de energia,
não explicitadas aqui por não pertence-
ram ao escopo do presente protocolo.
A etapa posterior à estimativa da dis-

ponibilidade de massa forragem via SA-
FER é a sua correlação com os dados
de massa obtidos em campo pelo mé-
todo da dupla amostragem. Esta etapa
que consistirá na validação e calibração
do modelo SAFER será tratado em outro
documento.
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Figura 12: Fluxograma para o cálculo dos parâmetros biofísicos pelo modelo SAFER.

Fonte: Adaptado de Teixeira et al. (2014).
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5. Considerações fi-
nais

Este protocolo descreve os procedimen-
tos para a obtenção de dados em campo
necessários ao desenvolvimento de me-
todologias de sensoriamento remoto e
orbital e proximal para estimativa de
massa de forragem. Foram descritos
os procedimentos para tomada de dados
de altura, coletas destrutivas para medi-
ção direta de massa e captura de ima-
gens por VANTs, bem como procedimen-
tos para o registro e pré-processamento
dos dados. Os dados gerados com este
protocolo devem permitir a calibração
de modelos agrometeorológicos, como
o SAFER, e o desenvolvimento de me-
todologias baseadas em fotogrametria e
reconhecimento de padrões para estima-
ção de massa de forragem em pasta-
gens a partir de imagens aéreas.
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