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RESUMO 
 

 

A pecuária é a principal atividade de uso da terra no Brasil, com cerca de 175 milhões de 

hectares de pastagens cultivadas, sendo que pelo menos 50% destas estão com algum nível 

de degradação. Pastagens degradadas apresentam baixa produção de biomassa de pouco 

valor nutritivo, o que leva a um menor ganho de peso animal na estação chuvosa e a perda 

de peso na estação seca. Pela sua baixa eficiência produtiva, caso haja a identificação e a 

recuperação destas áreas, estas poderiam ser intensificadas, liberando áreas para outros 

usos. Neste contexto, este trabalho teve por objetivo avaliar o vigor e o potencial de 

intensificação das pastagens brasileiras. Para obter o vigor das pastagens, gerou-se um 

Índice de Vigor do Pasto (PVI), por meio da integração dos coeficientes α (intercepto) e β 

(slope), obtidos da regressão linear do índice de vegetação (NDVI) ao longo do tempo 

(2000 a 2017). As pastagens com os menores valores de PVI localizaram-se em todo o 

bioma Caatinga, na região do MATOPIBA no bioma Cerrado, no leste do Mato Grosso do 

Sul, sudeste do Mato Grosso e noroeste de Goiás. Estas áreas estão associadas a regiões de 

maior déficit hídrico, como mostrado pela relação do PVI com a precipitação (R² = 0,40) e 

a evapotranspiração acumuladas durante o ano (R² = 0,30). Para o bioma Cerrado, o PVI 

apresentou alta correspondência espacial com a biomassa verde e com o percentual de 

cobertura verde. A biomassa verde e o percentual de cobertura verde foram geradas a partir 

da extrapolação de dados de campo para a resolução espacial das imagens MODIS. As 

áreas com menores valores de PVI no bioma Cerrado também tiveram pouca biomassa 

verde (< 6.000 kg ha
-1

) e porcentagem cobertura verde (< 47%) durante a estação de 

crescimento. Considerando o acúmulo de biomassa verde na estação de crescimento, 

percebeu-se que a lotação bovina do Cerrado poderia aumentar de 1,11 UA ha
-1

 (lotação 

real) para 2,56 UA ha
-1

 (lotação potencial). A lotação bovina real em 2015 foi estimada por 

meio da integração de dados do Censo Agropecuário de 2006 com dados da Produção 

Pecuária Municipal de 2015. Já a lotação potencial, foi obtida a partir da relação entre a 

produção de forragem (biomassa verde ou produtividade primária bruta – GPP) e a 

demanda de forragem de uma unidade animal (1 UA = 450 kg). A partir da diferença entre 

a lotação bovina real e potencial determinou-se o potencial de intensificação. Para todo o 

Brasil, a lotação bovina em 2015 foi de 0,97 UA ha
-1

, podendo chegar a um potencial de 

3,60 UA ha
-1

, ou seja, o potencial de intensificação foi de 2,63 UA ha
-1

. O maior potencial 

de intensificação se deu na região Sul (3,62 UA ha
-1

) e os menores nas regiões Norte (2,13 

UA ha
-1

) e Nordeste (2,22 UA ha
-1

) do Brasil. 

 

Palavras-chave: degradação de pastagens, índice de vigor das pastagens, biomassa verde, 

séries temporais MODIS. 
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ABSTRACT 
 

 

Cattle ranching is the main land use activity in Brazil, with about 175 million hectares of 

cultivated pasture, with at least 50% of these being with some degree of degradation. 

Degraded pastures present low biomass production of little nutritional value, which leads 

to low animal weight gain in the rainy season and loss of weight in the dry season. Due to 

its low productive efficiency, if these areas were identified and recovered, they could be 

intensified, freeing pasture areas for other uses. In this context, the objective of this work 

was to evaluate the pasture vigor and the potential livestock intensification for Brazil. In 

order to obtain the vigor and productivity of Brazilian pastures, a Pasture Strength Index 

(PVI) was generated by integrating the α (intercept) and β (slope) coefficients, derived 

from the linear regression of the vegetation index (NDVI) over time (2000 to 2017). 

Pastures with low PVI values were located throughout the Caatinga biome, in the 

MATOPIBA region of the Cerrado biome, in the eastern portion of Mato Grosso do Sul, 

southeastern of Mato Grosso and northwestern of Goiás. These areas are associated to 

regions of higher water deficit, as shown by the relationship between the PVI and the total 

annual precipitation (R² = 0.40) and evapotranspiration. For the Cerrado biome, the PVI 

showed high spatial correspondence with the green biomass and percent green cover. 

Green biomass and percent green cover were generated from extrapolation of field data to 

the spatial resolution of MODIS images. The areas with lower PVI values in the Cerrado 

biome also had lower green biomass (< 6000 kg ha
-1

) and percent green cover (< 47%) 

during the growing season. Considering the accumulated green biomass in the growing 

season, it was observed that the Cerrado’s cattle stocking rate could increase from 1.11 AU 

ha
-1

 (real cattle stocking rate) to 2.56 AU ha
-1

 (potential cattle stocking rate). The real 

cattle stocking rate in 2015 was generated through the integration of the 2006 Livestock 

Census data with the Livestock Production data for the year 2015. The potential cattle 

stocking rate was obtained from the relationship between the forage production (green 

biomass and gross primary productivity - GPP) and the forage demand of one animal unit 

(1 AU = 450 kg). The potential of intensification was determined from the difference 

between the actual and the potential cattle stocking rates. For all of Brazil, the cattle 

stocking rate in 2015 was 0.97 AU ha
-1

, reaching a potential of 3.60 AU ha
-1

, that is, the 

potential for intensification was 2.63 AU ha
-1

. The greatest potential of intensification 

occurred in the South region (3.62 AU ha
-1

), and the lowest in the North (2.13 AU ha
-1

) 

and Northeast (2.22 AU ha
-1

) regions of Brazil. 

 

Keywords: pasture degradation, pasture vigor index, green biomass, MODIS time series. 

 

  

  

 

 



XI 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

 

Figura 2.1 - Processo de perda de produtividade e degradação das pastagens no tempo. 

Fonte: Macedo (1995). ..................................................................................................... 25 
Figura 2.2 - Exemplo de duas áreas sob degradação agronômica em Alta Floresta – Mato 

Grosso (a) e degradação biológica em São Miguel do Araguaia – Goiás (b). .................... 26 
Figura 2.3 - Principais indicadores para identificar pastagens sob o processo de 

degradação. ...................................................................................................................... 27 

Figura 3.1 - Fluxograma mostrando as etapas para a geração da imagem PVI (Pasture 

Vigor Index) em relação às áreas de pastagem do Brasil. .................................................. 51 
Figura 3.2 - Modelo conceitual mostrando a lógica por detrás do PVI, onde em (a) 

observa-se a localização de dois pontos de pastagem (bem manejada e degradada), em (b) 

nota-se os valores dos coeficientes α e β da reta de regressão e a série temporal NDVI e em 

(c) observa-se as fotografias de cada área de pastagem com os respectivos valores de PVI.

 ........................................................................................................................................ 53 

Figura 3.3 - Coeficientes β (slope) (a e b) e α (intercepto) (c) da regressão linear 

espacializados para as áreas de pastagem do Brasil (no mapa, contorno preto refere-se aos 

limites dos biomas brasileiros, o cinza claro à região do Arco do Desmatamento e o cinza 

escuro à região conhecida como MATOPIBA). ................................................................ 57 

Figura 3.4 - Índice de vigor das pastagens brasileiras (PVI), calculado a partir do uso de 

uma equação logística aplicada aos valores de slope e intercepto normalizados (no mapa, 

contorno preto refere-se aos limites dos biomas brasileiros, o cinza claro à região do Arco 

do Desmatamento e o cinza escuro à região conhecida como MATOPIBA). .................... 58 

Figura 3.5 - Distribuição do PVI por bioma brasileiro, onde a linha vermelha = Caatinga 

(a), linha verde = Cerrado (b), linha azul = Mata Atlântica (c), linha laranja = Amazônia 

(d), linha amarela = Pantanal (e), linha roxa = Pampa (f). ................................................. 59 
Figura 3.6 - Áreas de pastagem visitadas em campo, com as respectivas curvas temporais, 

coeficientes α e β e valores de PVI. .................................................................................. 62 
Figura 3.7 – Média dos valores de PVI (a), precipitação anual (b), evapotranspiração anual 

(c) e do IQ solos (d) normalizados para as Ottobacias de Nivel 12.................................... 63 
Figura 3.8 - Regressões lineares entre o PVI e a precipitação anual (a), a 

evapotranspiração anual (b) e o IQ dos solos (c), onde os pontos em vermelho = Caatinga, 

verde = Cerrado, laranja = Amazônia, azul = Mata Atlântica e roxo = Pampa. ................. 64 

Figura 3.9 - Número de contratos do plano ABC para a recuperação de pastagens 

degradadas (BARROS, 2017) (a) e regressão linear entre o número de contratos e os 

valores de PVI para os estados do Mato Grosso do Sul e Goiás (no mapa, o cinza claro à 

região do Arco do Desmatamento e o cinza escuro à região conhecida como MATOPIBA) 

(b). ................................................................................................................................... 65 
Figura 3.10 - PVI (a) e lotação bovina em 2015 (b) para as áreas de pastagem do Brasil 

(no mapa, contorno preto refere-se aos limites dos biomas brasileiros, o cinza claro à 

região do Arco do Desmatamento e o cinza escuro à região conhecida como MATOPIBA).

 ........................................................................................................................................ 66 
Figura 3.11 - Regiões Edafoclimáticas para o Brasil, segundo as características de 

precipitação e a qualidade dos solos (a) e média do PVI para cada região edafoclimática 

(b). ................................................................................................................................... 68 

Figura 3.12 - Exemplo da classificação dos valores de PVI de uma ottobacia a partir do 

comportamento de uma região (exemplo Região 5 - Grupo 2 Classe 1), com a classificação 



XII 

 

dos valores de PVI da região 5 (a), distribuição do PVI para a região 5 (c), classificação da 

ottobacia 118138 (d). ....................................................................................................... 69 

Figure 4.1 - Beginning (a) and end (b) of the growing season of the Cerrado pasturelands 

(within the Cerrado limits, areas in white correspond to other land-cover / land-use 

classes). States: BA - Bahia, GO - Goiás, MA - Maranhão, MT - Mato Grosso, MS - Mato 

Grosso do Sul, MG - Minas Gerais, PR - Paraná, PI - Piauí, SP - São Paulo, TO - 

Tocantins, DF - Federal District. Source: Arantes et al., (2017a). ..................................... 81 

Figure 4.2 - Total precipitation (TRMM data) in the growing season (October to April) for 

the period of 2013 to 2014 (a) and soil quality for the Cerrado pasturelands (low 1 to 3, 

medium 4 to 6 and high 7 to 9), as proposed by Arantes et al., (2017a) (b) (within the 

Cerrado limits, areas in white correspond to other land-cover / land-use classes). For state 

identification, see Figure 4.1. ........................................................................................... 82 
Figure 4.3 - Location of the study areas (Campus Glória and Douradinho Farm) in the 

Minas Gerais State (a), in the municipality of Uberlândia (b). Panoramic photographs of 

the study areas taken on April 29, 2014 (c). Panoramic view of the two Brachiaria 

grassland areas, obtained on April 29, 2014 by an unmanned aerial vehicle (UAV) is 

shown in (d). The two experimental areas were fenced to avoid grazing during the period 

of the experiment. For state identification, see Figure 4.1. ................................................ 83 
Figure 4.4 - Monthly rainfall in 2013 (October to December) and 2014 (January to 

September) for the study area, compared to the historical series (average values) from 1980 

to 2010. Data obtained from the meteorological station of the Federal University of 

Uberlândia (MG), located on the Santa Monica campus. Source: Adapted from Roldão & 

Assunção (2012). ............................................................................................................. 84 

Figure 4.5 - Panoramic field photos illustrating the steps of data collection: plot 

preparation (a); vertical photo for %GC estimation (b); and destructive aerial biomass 

sampling (c). .................................................................................................................... 86 
Figure 4.6 - Flow chart depicting the extrapolation, at the biome scale, of pasture green 

biomass and %green cover (%GC) data collected at the Campus Glória and Douradinho 

Farm field sites. ............................................................................................................... 87 

Figure 4.7 - Location of the pasture areas at Campus Glória (a) and Douradinho Farm (b) 

in a RGB Landsat-8 color composite (bands 5, 6 and 4), path/row 221/73 and April 29, 

2014 overpass. ................................................................................................................. 88 
Figure 4.8 - Total monthly biomass (kg ha

-1
) values for the Campus Glória and 

Douradinho Farm field pasture samples, from October 2013 to September 2014, with the 

respective monthly precipitation values obtained from the Federal University of Uberlândia 

(UFU) meteorological station. .......................................................................................... 91 
Figure 4.9 - Monthly green biomass (kg ha

-1
) (a) and % green cover (b) values of the field 

pasture samples from Campus Glória and Douradinho Farm, from October 2013 to 

September 2014 (with the respective precipitation values obtained from the UFU 

meteorological station). .................................................................................................... 92 
Figure 4.10 - Exponential and logarithmic regressions between field green biomass and 

NDVI (a), and %green cover and NDVI (b) for both study areas (Campus Glória and 

Douradinho Farm). ........................................................................................................... 93 

Figure 4.11 - Exponential and linear regressions between green biomass (a) and %green 

cover (b) data derived from Landsat-8 (degraded and re-sampled to 250 m) and the 

corresponding MODIS NDVI values. ............................................................................... 94 
Figure 4.12 - Monthly green biomass (kg ha

-1
) of the Cerrado biome pasturelands in 2014 

(within the Cerrado limits, areas in white correspond to other land-cover / land-use 

classes). ........................................................................................................................... 95 



XIII 

 

Figure 4.13 - Percentage of monthly green cover of the Cerrado biome pasturelands in 

2014 (within the Cerrado limits, areas in white correspond to other land-cover / land-use 

classes). ........................................................................................................................... 96 

Figure 4.14 - a) Spatialization and (b) frequency distribution of accumulated green 

biomass (during the growing season) for the Cerrado pastures (within the Cerrado limits, 

areas in white correspond to other land-cover / land-use classes). For state identification, 

see Figure 4.1. .................................................................................................................. 97 

Figure 4.15 - a) Spatialization and (b) frequency distribution of the mean %GC (during the 

growing season) for the Cerrado pastures (within the Cerrado limits, areas in white 

correspond to other land-cover / land-use classes). For state identification, see Figure 4.1.

 ........................................................................................................................................ 98 

Figure 4.16 - Current cattle stocking rate in 2015 (a) and potential cattle stocking rate 

(regarding the total green biomass available in the growing season) (b) for the Cerrado 

pasturelands (within the Cerrado limits, areas in white correspond to other land-cover / 

land-use classes). For state identification, see Figure 4.1. ............................................... 100 

Figure 5.1 - Flowchart for estimation of cattle stocking rate and potential pasture carrying 

capacity in each Brazilian municipality. AU = animal unit; DM = dry matter; GPP = gross 

primary productivity. ..................................................................................................... 113 
Figure 5.2 - 2015 cattle stocking rate (AU ha-1) in the Brazilian cultivated pastures 

Regions: MW = Midwest; N = North; NE = Northeast; S = South; and SE = Southeast. . 114 
Figure 5.3 - Potential carrying capacity (AU ha

-1
) of the Brazilian pasturelands . .......... 116 

Figure 5.4 - Potential of livestock intensification (AU ha
-1

) of the Brazilian pasturelands.

 ...................................................................................................................................... 118 

 

 
 

 

 

 

  



XIV 

 

LISTA DE TABELAS 
 

 

Tabela 2.1 - Síntese dos principais sensores utilizados para análises de séries temporais. 23 
Tabela 2.2 - Produtos de Vegetação do Sensor MODIS. .................................................. 32 

Tabela 3.1 - Correspondência dos grupos de precipitação com os biomas, zonas climáticas 

e domínios morfoclimáticos. ............................................................................................ 55  

Table 4.1 - Dates of the field campaigns and Landsat-8 Operational Land Imager (OLI) 

satellite overpasses. .......................................................................................................... 73 
Table 4.2 - Textural characterization of the soils of the study areas (covered with 

Brachiaria brizantha) in the municipality of Uberlândia/MG. ........................................... 79 

Table 5.1 – Initial, final and mean weight of each age group, with equivalent animal unit 

(AU). ............................................................................................................................. 104 

 
 

 

 

 



XV 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 
 

ABC – Agricultura de Baixo Carbono 

AU – Animal Unit/Unidade Animal 

DM – Dry Matter/Matéria Seca 

ET – Evapotranspiração 

FPAR – Fração da radiação fotossiteticamente ativa absorvida 

GEES – Gases do Efeito Estufa 

%GC - %Green Cover/%Cobertura Verde 

GMAO – Global Modeling and Assimilation Office  

GPP – Gross Primary Productivity  

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ILPf – Integração Lavoura-Pecuária-Floresta 

IQ – Índice de Qualidade 

LAI – Leaf Area Index/Índice de Área Foliar 

LAPIG – Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento 

LE – Latent Heat Flux/Fluxo de Calor Latente 

MMA – Ministério do Meio Ambiente 

MAXVER – Máxima Verossimilhança 

MODIS – Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 

MVC-CV – Maximum Value Composite Constrained View 

NASA – National Aeronautics and Space Agency 

NDVI – Normalized Difference Vegetation Index 

NPP – Net Primary Productivity 

OLI – Operational Land Imager 

PIB – Produto Interno Bruto 

PLE – Potential Latent Heat Flux/Potencial de Fluxo de Latente 

PPM – Produção Pecuária Municipal 

PPT – Precipitação  

PVI – Pasture Vigor Index 

QA – Quality Assurance 

RPAs – Aeronaves Remotamente Pilotada 

STL – Seasonal Trend Decomposition based on Loess 

TRMM – Tropical Rainfall Measuring Mission 

UAV – Unmaned Aerial Vehicle/Aeronave Remotamente Pilotada 

UFU – Universidade Federal de Uberlândia 

 

 

 



XVI 

 

SUMÁRIO 

 

AGRADECIMENTOS ............................................................ VI 

APRESENTAÇÃO ................................................................. 18 

1. Introdução ........................................................................... 20 

1.1. Questões Investigativas ...................................................... 22 

1.2. Hipóteses ........................................................................... 22 

1.3. Objetivo geral .................................................................... 23 

1.4. Objetivos específicos .......................................................... 23 

2. Referencial Teórico ............................................................. 23 

2.1. Degradação de Pastagens ................................................... 24 

2.1. Características Biofísicas das Pastagens ............................. 27 

2.3. Sensoriamento remoto no estudo de pastagens.................... 28 

2.3.1. Produtos de Vegetação do Sensor MODIS .............................................................. 31 

2.4. Os Impactos e Serviços Ambientais da Pecuária ................. 32 

2.5. Potencial de Intensificação da Pecuária no Brasil ............... 34 

2.6. Referências ........................................................................ 34 

Apêndice 1 - Índice de Vigor do Pasto (PVI) como proxy das condições de 

produtividade das pastagens do Brasil: Um índice baseado em séries temporais 

MODIS NDVI ......................................................................... 48 

3.1. Introdução .......................................................................... 48 

3.2. Métodos ............................................................................. 50 

3.2.1. Geração do PVI para as pastagens brasileiras.......................................................... 51 

3.2.2. Variáveis Ambientais e Socioeconômicas ............................................................... 53 

3.2.3. Determinação das regiões edafoclimáticas .............................................................. 55 

3.3. Resultados e Discussões ..................................................... 55 

3.3.1. Índice de Vigor das Pastagens (PVI) ....................................................................... 55 

3.3.2. Valores de PVI e dados de campo ........................................................................... 60 

3.3.3. Relação do PVI com variáveis ambientais e socioeconômicas ................................ 61 

3.3.4. Regiões Edafoclimáticas no Brasil .......................................................................... 65 

3.3.5. Considerações relativas às limitações dos dados e do modelo ................................. 68 

3.4. Considerações Finais .......................................................... 69 

3.5. Referências ........................................................................ 70 

Apêndice 2 - MODIS estimates of pasture productivity in the Cerrado based on 

ground and Landsat-8 data extrapolations ............................ 77 



XVII 

 

4.1. Introduction........................................................................ 77 

4.2. Experimental Design .......................................................... 79 

4.2.1. Study Area ............................................................................................................. 79 

4.2.1.1. Brazilian Cerrado ................................................................................................ 79 

4.2.1.2. Experimental Areas ............................................................................................. 81 

4.2.2. Materials and Methods ........................................................................................... 83 

4.2.2.1. Field biophysical data .......................................................................................... 83 

4.2.2.2. Extrapolation of field data to the Cerrado biome .................................................. 85 

4.2.2.3 Potential for intensification ................................................................................... 88 

4.2.2.4 Ancillary data ....................................................................................................... 88 

4.3. Results and Discussions ..................................................... 89 

4.3.1. Total biomass, green biomass and %GC in the experimental areas ......................... 89 

4.3.2. Extrapolation of field data for the whole Cerrado biome ......................................... 92 

4.3.2.1. Regression equations ........................................................................................... 92 

4.3.2.2. Green biomass and %GC for the Cerrado biome pasturelands .............................. 93 

4.3.2.3. Potential cattle stocking rate ................................................................................ 97 

4.4. Concluding Remarks .......................................................... 99 

4.5. References ........................................................................101 

Apêndice 3 - Potential of livestock intensification in Brazil based on agricultural 

census and satellite data analysis ...........................................108 

5.1. Introduction.......................................................................108 

5.2. Material and Methods ........................................................109 

5.2.1. Agricultural census and remote sensing data ......................................................... 109 

5.2.2. Analytical procedures ........................................................................................... 110 

5.3. Results and Discussion ......................................................112 

5.3.1. Stocking rate in 2015 ............................................................................................ 113 

5.3.2. Potential pasture carrying capacity ....................................................................... 114 

5.3.3. Intensification Potential ........................................................................................ 116 

5.4. Limitations of data and models ..........................................117 

5.5. Conclusions.......................................................................118 

5.6. References ........................................................................119 

6. Considerações Finais ..........................................................124 

Anexo 1 – Artigos publicados em periódicos científicos durante o doutorado 126 

Anexo 2 – Artigos publicados em eventos científicos durante o doutorado 129 

 



18 

 

APRESENTAÇÃO 
 

 

 A presente tese de doutorado possui artigos científicos e apêndices, e está 

organizada da seguinte forma: 

1) Introdução, apresenta uma descrição geral do tema da tese, como a 

problematização, as hipóteses e os objetivos;  

2) Referencial Teórico, o qual discute os principais conceitos relacionado a 

composição geral da tese; 

3) Desenvolvimento, o qual compreende três artigos, que buscam responder as 

principais perguntas de pesquisa; 

4) Considerações finais, onde realizou-se a integração dos resultados obtidos no 

desenvolvimento da tese; 

5) Anexo 1: Constam os artigos completos publicados em periódicos durante o 

doutorado. 

6) Anexo 2: Constam os artigos completos publicados em eventos científicos durante 

o doutorado. 

 

 Os métodos, resultados e discussões constam nos apêndices apresentados nessa 

tese. 

 O Apêndice 1, “Proposta de um Índice de Vigor do Pasto (PVI) para avaliar as 

condições de produtividade das pastagens do Brasil: Um índice baseado em séries 

temporais MODIS NDVI” discute a variabilidade espacial do vigor e produtividade das 

pastagens do Brasil e a sua relação com algumas variáveis ambientais (solo, precipitação e 

evapotranspiração) e socioeconômicas (lotação bovina em 2015 e o n° de contratos do 

plano ABC). Propõe-se um modelo teórico para a classificação do vigor das pastagens, 

considerando as principais regiões edafoclimáticas do Brasil.  

 O Apêndice 2, “MODIS estimates of pasture productivity in the Cerrado based on 

ground and Landsat-8 data extrapolations” extrapola dados biofísicos de campo de duas 

áreas experimentais, localizadas no estado de Minas Gerais, para todo o bioma Cerrado, 

por meio de regressões entre os dados de biomassa verde e o percentual de cobertura verde 

obtidos em trabalhos de campo com imagens convertidas para índice de vegetação dos 

satélites Landsat 8 – OLI e Terra-MODIS.  

 O Apêndice 3, “Potential of livestock intensification in Brazil based on agricultural 
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census and satellite data analysis” estima a) a taxa de lotação bovina em 2015 em relação 

à área de pastagem no Brasil; b) o potencial de produção de forragem (2014-2015), tendo 

por referência imagens de produtividade primária bruta (MODIS GPP) e parâmetros 

zootécnicos; c) e o potencial de intensificação, com base na diferença entre a taxa de 

lotação atual e o potencial de produção de forragem.  

 Os Apêndices 2 e 3 foram submetidos para as revistas Journal of Applied Remote 

Sensing e Pesquisa Agropecuária Brasileira, respectivamente. O Apêndice 3 foi elaborado 

durante a disciplina de “Oficinas em Análise Ambiental”, com o apoio do professor Dr. 

Victor Rezende Moreira de Couto formado em Zootecnia.  
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1. Introdução 
 

 As pastagens, formadas por espécies de gramíneas, herbáceas e arbustivas, ocupam 

cerca de 40% da superfície terrestre e são a principal fonte de alimento para a produção 

animal no planeta (STEINFELD et al., 2006).  O uso de pastagens para a produção animal 

é ainda maior nos países tropicais, devido a existência de ambientes com precipitação e 

temperatura suficientes para o crescimento das gramíneas (GRAETZ, 1991). Neste sentido, 

o conhecimento da qualidade das pastagens é fundamental para a recuperação de pastagens 

de baixa produtividade, visando aumentar a produtividade animal e a oferta de alimentos.  

 A demanda por alimentos de origem animal está crescendo, como resultado do 

aumento populacional e da renda per capta, em particular nos países em desenvolvimento 

(BARROS et al., 2011; FAO, 2013). Esta maior demanda de alimentos exigirá dos 

principais produtores de carne e leite um aumento na oferta destes produtos, o que deve 

passar pela melhoria na eficiência produtiva da atividade pecuária. No Brasil, o aumento 

da produção de carne deve vir a partir da intensificação da pecuária (i.e. o aumento de 

animais por área de pastagem), em parte pelas metas do governo federal de reduzir as taxas 

de desmatamentos e a emissão de gases de efeito estufa, e também pela alta 

competitividade por terras existente entre a pecuária e a agricultura (BRASIL, 2013).  

 Mundialmente, o Brasil é o segundo maior produtor e o quarto maior consumidor 

de carne bovina no mundo (USDA, 2017). No Brasil, a pecuária contribui para 6% do PIB 

nacional, movimenta R$ 167,5 bilhões por ano e emprega mais de 7 milhões de pessoas 

(CEPEA, 2015; NEVES, 2012). A importância econômica e social da pecuária no Brasil 

deve-se ao fato de que 90% do rebanho bovino é criado e terminado em áreas de pastagem 

(FERRAZ & FELÍCIO, 2010), as quais ocupam 21% do território nacional (~175 milhões 

de hectares) (ARAÚJO et al., 2017). Estima-se que cerca de 56% dos 175 milhões de 

hectares de pastagens no Brasil sejam cultivadas (IBGE, 2006; ARAÚJO et al., 2017), 

sendo que das áreas de pastagem cultivadas, 95% são de origem Africana dos gêneros 

Brachiaria e Panicum (VALLE et al., 2009). Por ser a pecuária brasileira uma pecuária a 

pasto, esta é altamente competitiva com o mercado externo, pois os custos envolvendo 

transporte, armazenamento e alimentação são minimizados (TORRES JÚNIOR & 

AGUIAR, 2013).  

 Por outro lado, a eficiência na produção animal, quando comparada ao mercado 

externo ainda é baixa, visto que boa parte da produção animal no Brasil se dá sob o sistema 

extensivo de produção, com lotação bovina de menos de 1,00 UA ha
-1

 (1 UA = Peso Vivo 
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de 450 kg), se comparado ao sistema intensivo de produção superior a 4,00 UA ha
-1

 

(EVANGELISTA et al., 2015; SIMÕES et al., 2009). Sob este sistema, os animais são 

criados em um único piquete, ou seja, não há um controle do pastejo animal, favorecendo a 

ocorrência do sobrepastejo ou subpastejo (DIAS-FILHO, 2011b). O sobrepastejo ou 

subpastejo, somado ao preparo inadequado da área, a semeadura em época inapropriada e a 

ausência do uso de fertilizantes, são as principais causas do processo de degradação de 

pastagens (ROCHA JUNIOR et al., 2013). Estima-se que cerca de 100 milhões de hectares 

de pastagens no Brasil estão degradadas, apresentando baixa oferta de forragem de pouco 

valor nutritivo, sendo incapazes de sustentar o nível de produção exigida pelos animais 

(DIAS-FILHO, 2011).  

 A pastagem degradada pode apresentar menos de 50% do seu potencial produtivo 

nas condições edafoclimáticas onde está foi implantada (KICHEL et al., 2012). 

Considerando as fases de recria e engorda de bovinos de corte, a produtividade animal sob 

uma pastagem degradada é de 2 arrobas ha
-1

 ano
-1

, se comparada a 12 arrobas ha
-1

 ano
-1

 em 

uma pastagem com bom nível de forragem (MACEDO et al., 2014). Da mesma forma, o 

impacto nos fluxos de água e carbono de uma pastagem degradada é superior a uma em 

boas condições, pois a pastagem degradada apresenta valores de Evapotranspiração – ET 

diário inferior à pastagem de boa qualidade, com 1,05 mm d
-1

 se comparado a 1,50 mm d
-1

 

apresentando as maiores diferenças no período seco (ANDRADE et al., 2014). Pastagens 

degradadas também são mais sujeitas às queimadas, como prática de limpeza do pasto de 

ervas daninha, contribuindo para a emissão de aerossóis e gases de efeito estufa (LONGO 

et al., 2009). Por outro lado, a recuperação das pastagens degradadas pode elevar a 

produção de carne e leite e mitigar os impactos da pecuária na emissão de carbono. 

Segundo Dias-Filho (2011), para cada hectare de pastagem recuperada, pelo menos dois 

hectares de vegetação natural deixariam de ser desmatados. Neste sentido, é fundamental 

identificar a localização das áreas de pastagem degradada, sendo que atualmente não há um 

mapeamento que tenha conseguido mapear as áreas de pastagem degradadas (SANO et al., 

2000).  

 A identificação do estado de degradação das pastagens atualmente é realizado por 

meio da coleta laboriosa e onerosa de dados de campo, os quais apresentam alta variação 

espacial e temporal (WASHINGTON-ALLEN et al., 2008). Extrapolar estes métodos para 

todo o Brasil é outro desafio, visto que há uma alta variabilidade nas espécies de 

gramíneas, técnicas de manejo e de pastejo e nas características geográficas e 
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socioeconômicas das diversas regiões do Brasil (AGUIAR et al., 2017). Devido a estas 

dificuldades, predomina-se o uso de métodos indiretos, que baseia-se em de imagens de 

sensoriamento remoto convertidas para índices de vegetação, as quais detectam a resposta 

espectral da vegetação com alta periodicidade em diversas escalas espaciais (SANO et al., 

2000). Com isso, este trabalho visa obter informações sobre a distribuição espacial do 

vigor e produtividade das pastagens do Brasil e estimar o potencial de intensificação da 

pecuária no Brasil. Serão discutidas a vantagens e desvantagens do uso de dados de 

sensoriamento remoto para atender aos objetivos propostos neste estudo.  

 

1.1. Questões Investigativas 
 

Esta tese buscou responder as seguintes questões: 

 

a) O vigor das pastagens apresenta padrões espaciais bem definidos? Como estes 

padrões se relacionam com algumas variáveis ambientais e socioeconômicas? 

b) Como a resposta espectral detectada por sensores remotos se relaciona com dados 

de biomassa e percentual de cobertura verde coletados em campo? 

c) Como a produtividade animal, medida pela lotação bovina (UA ha
-1

), varia 

espacialmente no Brasil? Está variação depende mais de condições ambientais ou 

de manejo? 

d) Qual o potencial de dados satelitários de produtividade primária bruta para estimar 

a produção de matéria seca e com isso determinar o potencial de intensificação da 

pecuária bovina no Brasil? 

 

1.2. Hipóteses 
 

Esta pesquisa centra-se nas seguintes hipóteses: 

 

a) Pastagens mais produtivas apresentam alta produção de biomassa 

fotossinteticamente ativa e de alto valor nutritivo. Assim, espera-se que a atividade 

fotossintética, retratada por imagens de satélite convertidas para índice de 

vegetação, seja capaz de indicar áreas de pastagem mais ou menos produtivas. 

b) Dados de biomassa e o percentual de cobertura verde obtidos em campo se 

correlacionam bem com imagens de satélite de índice de vegetação (JIN et al., 
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2014; GAITÁN et al., 2013; BUTTERFIELD & MALMSTRÖM, 2009), e por 

contemplar parâmetros volumétricos (i.e. biomassa), são mais eficientes na 

caracterização das pastagens em diferentes níveis de produtividade, assim a 

extrapolações destes dados para escalas regionais pode auxiliar na identificação de 

áreas de pastagem mais ou menos produtivas. 

c) Considerando que as pastagens são a principal fonte de alimento para os bovinos no 

Brasil, imagens de produtividade primária convertidas para biomassa, em conjunto 

com informações relativas à demanda de biomassa pelos bovinos, possibilitam 

obter a lotação bovina potencial e o potencial de intensificação das pastagens 

brasileiras. 

 

1.3. Objetivo geral 
 

Avaliar o vigor e produtividade das pastagens e o potencial de intensificação da 

pecuária no Brasil a partir de dados de sensoriamento remoto e censitários. 

 

1.4. Objetivos específicos 
 

a) Avaliar as tendências do índice de vegetação ao longo do tempo, a fim de 

 identificar as pastagens no Brasil que estão perdendo ou ganhando vigor. 

b) Gerar um mapa de vigor das pastagens brasileiras (Pasture Vigor Index - PVI), 

 utilizando-se de séries temporais de imagens índice de vegetação do sensor 

 MODIS. 

c) Analisar a relação de parâmetros biofísicos de campo de biomassa e do percentual 

de cobertura verde com imagens de satélite convertidas para índice de vegetação. 

d) Estimar a lotação bovina real e potencial das pastagens do Brasil, tendo por base  a 

produção de forragem obtida de imagens de produtividade primária bruta (GPP) do 

sensor  Moderate Resolution Spectroradiometer (MODIS) e parâmetros 

zootécnicos. 

  

2. Referencial Teórico  
  

 As pastagens são sistemas de pastejo dinâmicos, ou seja, seu vigor varia ao longo 

do tempo intra-anual (sazonalidade climática) e interanual (variabilidade climática, 
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depleção do solo e mudanças na lotação bovina) e instáveis, buscando sempre um novo 

equilíbrio as condições ambientais que foram impostas após o seu estabelecimento. A sua 

instabilidade, torna estes sistemas vulneráveis ao processo de degradação, principalmente 

se não houver um aporte constante de nutrientes e um controle do pastejo animal. Neste 

sentido, é importante conhecer as características e indicadores de uma pastagem 

degradada. 

 Toda a dinâmica das pastagens, altera os balanços de radiação e energia, visto que 

as pastagens são formadas por espécies de gramíneas, que estão constantemente 

interagindo com a radiação eletromagnética em diversos intervalos espectrais. A nível 

foliar, mudanças no vigor vegetativo (sazonais ou interanuais) resultam em variações nas 

concentrações dos pigmentos de clorofila e carotenos, afetando principalmente a absorção 

e reflexão da radiação eletromagnética nos intervalos do vermelho e infravermelho 

próximo (PONZONI & SHIMABUKURO, 2010). A nível macro ou da paisagem, estes 

mesmos intervalos espectrais, também serão os mais afetados, haja vista que variações na 

concentração de biomassa irão alterar as relações da radiação com o substrato, tanto de 

forma direta (maior ou menor área de solo exposto), quanto indireta (variações na estrutura 

do dossel). Assim, o uso de sensores que detectam a radiação eletromagnética em 

diferentes faixas espectrais possibilitam monitorar as características biofísicas e a 

produtividade das pastagens. A partir da identificação do estado de produtividade das 

pastagens, pode-se indicar locais com maior ou menor potencial para a intensificação da 

pecuária, visando com isso poupar áreas para a recuperação da vegetação nativa ou para a 

ocupação com a agricultura. 

 

2.1. Degradação de Pastagens 
 

 O principal desafio na identificação e monitoramento da qualidade das pastagens se 

deve aos diferentes conceitos sobre o que são as pastagens produtivas e degradadas. O 

termo degradação implica em um processo de declínio da condição de qualidade para uma 

condição inferior e, portanto baseia-se em um estado prévio no tempo. A legislação aborda 

degradação do meio ambiente de forma ampla, sendo que a Lei n° 6938/81, art. 3°, inciso 

II, define a degradação ambiental como a “alteração adversa das características do meio 

ambiente”.  

 A degradação da pastagem é vista por Macedo (1995) e Macedo & Zimmer (1993) 
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como “um processo evolutivo de perda de vigor, produtividade e capacidade natural de 

recuperação das pastagens para sustentar os níveis de produção e a qualidade exigida pelos 

animais, na maioria dos casos culminando na degradação dos recursos naturais”. O 

processo de degradação segue algumas etapas como: a perda de vigor e produtividade, a 

redução da capacidade de suporte e do ganho de peso animal e a degradação dos recursos 

naturais (MACEDO, 1995) (Figura 2.1). Neste processo, a qualidade ou degradação de 

uma pastagem pode ser determinada por meio da resposta do animal a pastagem e vice-

versa. Por exemplo, se a forragem não for colhida durante o pastejo animal (subpastejo), 

ocorre a lignificação do pasto e a formação de touceiras, resultando em pastagens com 

maior conteúdo de celulose e menor teor de nutrientes, levando a perda de peso animal 

(NASCIMENTO JUNIOR, 2001). Por outro lado, no caso do superpastejo (alta lotação 

bovina), pode haver a desfolhação severa da forrageira, sendo necessário a remobilização 

das reservas de nitrogênio das raízes para a folha. Com isso, há uma redução na 

profundidade das raízes, levando eventualmente a debilitação da planta forrageira e a sua 

morte (MELADO, 2007). Com a morte da forrageira, pode haver uma substituição desta 

por espécies secundárias ou por solo exposto. 

 

Figura 2.1 - Processo de perda de produtividade e degradação das pastagens no tempo. 

Fonte: Macedo (1995). 

 

 Em pastos formados em regiões onde o período seco não é muito severo, 

predomina-se a degradação agronômica, a qual é caracterizada pela mudança da 
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composição botânica da pastagem em decorrência do aumento de plantas secundárias e da 

diminuição da forragem, reduzindo a capacidade da forrageira de produzir 

economicamente (DIAS-FILHO, 2011) (Figura 2.2a). Por outro lado em regiões de clima 

seco, observa-se preferencialmente o fenômeno da degradação biológica, onde áreas 

cobertas pelo pasto são substituídas por áreas descobertas, devido à perda de fertilidade do 

solo, tendo menor influência das espécies secundárias (DIAS-FILHO, 2011) (Figura 2.2b). 

O fenômeno de degradação agronômica é bem expressivo na região Amazônica, devido à 

precipitação anual superior a 2000 mm, e a abundância de propágulos da floresta, enquanto 

no Cerrado predomina a degradação biológica, como resultado da menor pluviosidade e 

alta sazonalidade da precipitação (ALVARES et al., 2013; DIAS-FILHO, 2011). 

 

Figura 2.2 - Exemplo de duas áreas sob degradação agronômica em Alta Floresta – Mato 

Grosso (a) e degradação biológica em São Miguel do Araguaia – Goiás (b). 

 

 Para identificar se uma pastagem encontra-se degradada no campo, seja pela 

degradação agronômica ou biológica, são utilizados diversos indicadores relativos à 

condição da pastagem ou do animal. Dias-Filho (2011) aponta dois indicadores, sendo que 

um indicador primário e parâmetro universal para definir a produtividade da pastagem é a 

produtividade animal (produção de carne ou leite) indicado pela capacidade de suporte 

(UA ha
-1

), produção de carne (@/ha) e ganho de peso animal e outro secundário, que 

corresponde ao percentual de biomassa ou espécies secundárias e o percentual de solo 

descoberto, os quais variam conforme os diferentes ecossistemas. Estes indicadores são 

semelhantes ao indicado por Macedo (1995), no qual a produção animal (n° animais área x 

ganho de peso por animal) é função da quantidade de forragem, medida pela taxa de 

produção de biomassa, vigor e produção de raízes, e da qualidade desta forragem, indicada 

pelos teores de macro e micronutrientes.  
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Figura 2.3 - Principais indicadores para identificar pastagens sob o processo de 

degradação. 

 

 Os indicadores de degradação discutidos acima estão sintetizados na Figura 2.3. 

Dos indicadores de degradação, os relacionados a produtividade das pastagens são os mais 

utilizados para a identificação de pastagens degradadas em campo, visto que estes 

possibilitam obter uma resposta rápida e de baixo custo.  

 

2.1. Características Biofísicas das Pastagens 
 

 O monitoramento do crescimento das áreas de pastagem normalmente é realizada 

em trabalhos de campo, sendo que as características biofísicas das pastagens são obtidas de 

forma empírica por especialistas da área ou pelos próprios produtores (MACEDO et al., 

2014). Há também métodos que utilizam da coleta destrutiva de matéria seca visando 

acompanhar o crescimento das pastagens (SANTOS, 2014). As principais variáveis 

biofísicas levantadas em trabalhos de campo são o percentual de cobertura verde, a 

biomassa total e a biomassa verde, a altura do capim e o percentual de espécies invasoras e 

de solo exposto (FERNANDES, 2017). Um exemplo da extração sistemática de variáveis 

biofísicas das pastagens para todo o Brasil é o projeto Rally da Pecuária, organizado 

anualmente pela empresa Agroconsult Consultoria e Projetos. O Rally da Pecuária passa 

em nove estados brasileiros mapeando e coletado informações biofísicas das pastagens e 

levantando o histórico de uso destas áreas (www.rallydapecuaria.com.br). Estes métodos 

que utilizam-se de coletadas em diversas campanhas de campo são demorados e 

dispendiosos (PULLANAGARI et al., 2013). 

 Neste sentido, nos últimos anos, a determinação da quantidade e da qualidade 

nutricional da biomassa têm sido avaliada por meio de medidas da reflectância espectral 

utilizando-se de técnicas de espectorradiometria de campo, de Aeronaves Remotamente 

Pilotadas (RPAs) e de satélites orbitais (HILL et al., 1999; STARKS et al., 2006; 

MUTANGA et al., 2003). Utilizando de técnicas de espectrorradiometria de campo, vários 
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autores obtiveram informação biofísicas das pastagens como a quantidade de biomassa, o 

teor de nutrientes e o percentual de cobertura verde. Kawamura et al. (2009) mapearam a 

distribuição espacial da biomassa e o teor de nutrientes de uma área de pastagem localizada 

próxima ao lago Tapo na Nova Zelândia. Da mesma forma, Zhao et al. (2007) 

correlacionaram o teor de proteína bruta de uma área de pastagem em Oklahoma (EUA) 

com a resposta espectral desta no visível (605 nm) e infravermelho próximo (875 nm). Em 

Planaltina – DF no Brasil, Machado (2014) avaliou a relação entre as respostas espectrais 

de duas áreas de pastagem, obtidas com espectroradiomêtro, com o índice de vegetação 

obtido do sensor MODIS. Nesta mesma área de estudo, Borges (2015) buscou estimar a 

porcentagem de cobertura verde de uma pastagem de Brachiaria utilizando-se de dados de 

espectrorradiômetros de campo. O uso destas técnicas de espectrorradiometria de campo 

possui limitações quanto a abrangência espacial, além de ser necessário a calibração 

periódica dos equipamentos (FERNANDES, 2017). 

 Há também estudos que utilizam-se de Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPAs) 

para o monitoramento das características biofísicas das pastagens. Brito et al. (2015) e 

Linhares (2016) correlacionaram a resposta espectral da pastagem com o percentual de 

cobertura verde obtido de fotografias verticais tiradas em diversas campanhas de campo. 

Na Nova Zelândia, Bueren et al. (2015) monitoraram a cobertura de uma pastagem 

cultivada com duas Aeronaves Remotamente Pilotadas. O uso de fotografias de Aeronaves 

Remotamente Pilotadas são na sua maioria de caráter local, e para estudos temporais 

requerem as mesmas configurações de voo (JENSEN, 2009). Na sua maior parte, para o 

uso de dados de espectrorradiomêtros e RPAs são necessários visitas a campo por parte do 

pesquisador. Devido ao alto custo envolvido na realização de trabalhos de campo, dados de 

sensores orbitais têm possibilitado monitorar as características biofísicas da vegetação e 

acompanhar de forma sistemática as mudanças de cobertura e uso da terra (PONZONI & 

SHIMABUKURO, 2010).  

 

2.3. Sensoriamento remoto no estudo de pastagens 
 

Pode-se determinar a distribuição espacial das áreas de pastagem do Brasil com 

imagens de sensoriamento remoto, e qualificar estas áreas em diferentes níveis de 

produtividade com base no seu comportamento espectral ao longo do espaço e do tempo. 

Atualmente, um grupo de instituições governamentais, não governamentais e empresas 

privadas do país tem conduzido a iniciativa MapBiomas, cujo objetivo é gerar mapas 
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anuais de pastagem, e de outras coberturas vegetais para todo o Brasil. A abordagem 

metodológica que está sendo utilizada nessa iniciativa envolve processamento de séries 

históricas de imagens Landsat em “nuvens” (cloud computing) e classificadores robustos 

como o Random Forest. Dentro desse contexto, a expectativa é a de que a acurácia do 

mapeamento de áreas ocupadas por pastagens melhore significativamente (PARENTE et 

al., 2017). 

 Tentativas de mapeamento dos diferentes níveis de degradação em pastagens 

utilizam-se de técnicas espectrais ou temporais obtidas de dados de sensoriamento remoto 

e abrangem escalas regionais e municipais. A resposta fotossintética da vegetação retratada 

em dados de sensoriamento remoto tem sido utilizada como um indicador do estado de 

vigor e produtividade das pastagens, visto que a atividade fotossintética da vegetação está 

fortemente correlacionada com as características de disponibilidade de água e nutrientes do 

solo (NUMATA et al. 2007; ASNER et al., 2004).  

 No âmbito espectral, há diversos estudos que utilizam-se de imagens de maior 

resolução espacial, como as imagens dos satélites CBERS-2B (30 m), Landsat 8 – OLI (30 

m) e Sentinel 2B (20 m), para mapear as pastagens em diferentes níveis de degradação, 

utilizando se do modelo linear de mistura espectral (ASNER et al., 2004; NUMATA et al., 

2007; WANG et al., 2009) e de vários algoritmos de classificação automática de imagens 

(ABDON et al., 2009; ANDRADE et al., 2013; CHAGAS et al., 2009). Há também 

estudos que combinam curvas espectrais de pastagens sob diferentes níveis de degradação, 

obtidas de espectroradiomêtros durante diversas campanhas de campo, com imagens 

espectrais do satélite Landsat 8 – OLI, para discriminar as pastagens em diferentes níveis 

de degradação (SANO et al., 2002; AGUADO, 2017). Esta discriminação torna-se um 

desafio quando avalia-se pastagens sob diferentes níveis de degradação, que também 

empregam distintas práticas de manejo (SANO et al., 2002).  

 Estes diferentes estudos apontaram os empecilhos existentes na discriminação das 

pastagens em níveis de degradação. Tal dificuldade está relacionada com o conceito de 

degradação de pastagens, que considera parâmetros como fertilidade de solos, que 

possuem pouca correlação direta com dados espectrais de sensoriamento remoto. Além 

disso, o uso de diferentes tipos de manejo de pastagens (por exemplo, superpastoreio, 

pastagens em pousio, presença ou ausência de invasoras) por parte dos pecuaristas é outro 

fator complicador no mapeamento das pastagens em diferentes níveis de degradação com 

dados orbitais. 
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 Na literatura, há também uma gama de estudos que utilizam-se de séries temporais 

de imagens índice de vegetação (NDVI ou EVI), de produtividade primária (NPP e GPP) 

ou de evapotranspiração (ET), associadas a métodos de análise de tendência (FÜLLER, 

1998; LI et al., 2013; MA et al., 2013; ANDRADE et al., 2015; ECKERT et al., 2014) e 

de métricas sazonais (AGUIAR et al., 2017; FERNANDES, 2017), para classificar as 

pastagens em diferentes níveis de degradação. Destes estudos, a maioria utiliza-se de 

imagens índice de vegetação, que baseiam-se na relação entre à absorção e reflexão da 

radiação eletromagnética nos intervalos do visível (400 a 700 nm) e infravermelho 

próximo (700 a 1000 nm) (PONZONI & SHIMABUKURO, 2010). Imagens índice de 

vegetação, em particular o índice de vegetação da diferença normalizada (NDVI), têm sido 

utilizadas para avaliar o vigor e a produtividade das pastagens, sendo que os índices de 

vegetação retratam a quantidade de vegetação verde presente nestas áreas (XU & GUO, 

2015). Vários estudos utilizaram o índice de vegetação da diferença normalizada para 

avaliar o vigor e a resiliência de áreas de pastagem na China (CHENG & WANG, 2005; 

SUO et al., 2008; CHEN et al., 2010). 

 O uso de índices de vegetação como proxy da produtividade das pastagens 

apresenta algumas vantagens e limitações. A principal vantagem é que este é uma medida 

direta da reflexão e absorção da radiação nos intervalos do vermelho e infravermelho 

próximo, enquanto dados de produtividade primária e evapotranspiração são modelos que 

incorporam valores constantes obtidos para grandes áreas da superfície terrestre. Uma 

desvantagem é que o índice de vegetação é adimensional (i.e. não possui unidade física) e 

bidimensional, isto é, este não é capaz de detectar variações volumétricas (biomassa). 

Assim pastagens “verdes” de alta atividade fotossintética, mas cortadas rente ao solo, 

apresentam comportamento semelhante a um pasto verde com alta produção de biomassa. 

 Independente da escolha da imagem biofísica a ser utilizada para a avaliação do 

vigor e produtividade das pastagens, os métodos de análise de tendência possibilitam 

comparar as condições de uma mesma área de pastagem ao longo do tempo, podendo 

inferir se esta está ganhando ou perdendo produtividade. Por outro lado, estes métodos são 

capazes de detectar apenas o fenômeno de degradação biológica (i.e. detectam apenas a 

perda de vigor), visto que é complicado separar um pasto altamente produtivo de um com 

alto percentual de espécies secundárias, como no caso de pastagens sob degradação 

agronômica (AGUIAR et al., 2017). Isso porque, diferentes espécies de herbáceas ou 

gramíneas, como espécies forrageiras cultivadas e espécies secundárias herbáceas, só são 
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discriminadas quando se utiliza de dados de espectro radiômetros (SANO et al., 2002). Na 

resolução espacial de imagens de sensoriamento remoto, considerando aquelas que 

apresentam uma série temporal longa e consistente, com pouca contaminação atmosférica e 

de alta relação sinal/ruído (Tabela 2.1), há muita mistura espectral no pixel, tornando um 

desafio à distinção entre espécies forrageiras e espécies secundárias. De todos os sensores 

mencionados na Tabela 2.1, o sensor MODIS é o mais utilizado para caracterização das 

condições da vegetação e para estudos que utilizam-se de séries temporais.   

 

Tabela 2.1 - Síntese dos principais sensores utilizados para análises de séries temporais. 

Satélite Sensor Resolução Espacial Série Histórica 

National Oceanic 

and Atmospheric 

Administration 

(NOAA) 

Advanced very-

high-resolution 

radiometer 

(AVHRR) 

 

1000 m 

 

1981 - 2010 

 

TERRA 

Moderate resolution 

spectroradiometer 

(MODIS) 

 

250 m, 500 m e 1000 

m 

 

2000 - 2017 

Satellite Pour 

l’Observation de la 

Terre Vegetation 

(SPOT) 

 

 

VEGETATION 

 

 

1000 m 

 

1998-2017 

 

2.3.1. Produtos de Vegetação do Sensor MODIS 

 

 O sensor Moderate Resolution Spectroradiometer (MODIS) foi lançado a bordo 

das plataformas TERRA e AQUA em 1999 e 2002, respectivamente. Este é um sensor do 

tipo whisk-broom, com campo de visada de 100°, orbita de 705 km, resolução temporal de 

2-dias, resolução espacial de 250m, 500m e 1000m, e resolução espectral de 36 bandas 

espectrais (LATORRE et al., 2003). Os dados do sensor MODIS são disponibilizados 

como produtos pronto para o uso, sendo que as imagens são composites de 8-dias ou 16-

dias, isto é, os pixels MODIS são formados pela seleção da melhor observação (menor 

ângulo de visada e maior valor de NDVI) durante um período de 8-dias ou 16 dias 

(DIDAN et al., 2015). Os produtos de vegetação do sensor MODIS estão descritos na 

Tabela 2.2, sendo que estes possibilitam a caracterização do funcionamento dos 

ecossistemas e a identificação de padrões de produtividade da vegetação (LATORRE et 

al., 2003). Os produtos de vegetação MODIS são amplamente utilizados para a 

caraterização sazonal e interanual das condições de vigor e produtividade das pastagens e 
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para estimar os fluxos de carbono e água de ambientes de pastagem (ARANTES et al., 

2016; AGUIAR et al., 2017; FERNANDES, 2017). 

 

Tabela 2.2 - Produtos de Vegetação do Sensor MODIS. 
Produto Bandas  Resolução 

Espacial 

Composite Descrição 

 

 

MOD13 

 

 

12 bandas 

 

250 m, 500 m e 

1000 m 

 

 

16-dias e 

mensal 

Bandas 

espectrais, 

NDVI, EVI, 

imagens 

composite e de 

qualidade 

 

MOD16 

5 bandas 500 m e 1000 m 8-dias e 

annual 

ET, PET, LE, 

PLE, imagem 

de qualidade 

 

MOD15 

3 bandas  

500 m e 1000 m 

8-dias e 

mensal 

LAI, FPAR e 

imagem de 

qualidade 

 

MOD17 

3 bandas 500 m e 1000 m 8-dias e 

mensal 

GPP, NPP e 

imagem de 

qualidade 

 

 

2.4. Os Impactos e Serviços Ambientais da Pecuária  

 

 A atividade pecuária tem impacto nos recursos hídricos, no solo, na biodiversidade 

e contribui para as mudanças climática (STEINFELD et al., 2006). Os impactos ambientais 

da pecuária bovina vão desde o desmatamento da vegetação nativa para a sua implantação, 

sendo está a principal causa da perda de biodiversidade no mundo, até o beneficiamento e a 

distribuição da carne bovina na cadeia produtiva. Mundialmente, a pecuária contribui para 

9% de toda a emissão global de dióxido de carbono (STEINFELD et al., 2006). No Brasil, 

50% de todas as emissões de gases do efeito estufa (GEEs) são provenientes da pecuária, 

sendo que 602 Mt de CO2 e 1,04 Mt de CH4 são emitidos da conversão da vegetação nativa 

em pastagem nos biomas Amazônia e Cerrado (BUSTAMANTE et al., 2012). Além das 

emissões relacionadas a conversão do uso do solo, o rebanho bovino, pelo seu processo de 

respiração e fermentação entérica, emitem 86 Mt de CH4 e 1906 Mt de CO2 por ano, sendo 

que esta emissão é maior em sistemas de baixa eficiência produtiva (STEINFELD et al., 

2006; BRUNES & COUTO, 2017). A emissão de CO2 pelo rebanho bovino, somado as 
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emissões provenientes do processamento e transporte da carne pode chegar a 97 Mt por 

ano. 

 A alta emissão de GEEs da pecuária decorre da combustão da vegetação, da perda 

de carbono do solo pela mineralização e decomposição da matéria orgânica, e da perda de 

carbono do solo pela erosão hídrica. A erosão hídrica contribui para a perda de solos em 

áreas voltadas a atividade pecuária, sendo que em áreas de pastagem degradadas (mais da 

metade das pastagens do mundo) a perda de solo por erosão excede 100 ton ha
-1

 ano
-1

 

(PIMENTEL et al., 1995). Pastagens de baixa eficiência produtiva ou degradadas, também 

sequestram menos carbono (0,28 Mg C ha
-1

ano
-1

) do que pastagens produtivas (0,61 Mg C 

ha
-1

ano
-1

) (BRUNES & COUTO, 2017). Diferentemente de pastagens degradadas, o 

estoque de carbono de áreas de pastagem bem manejadas pode ser superior ao encontrado 

em remanescentes de vegetação na Amazônia e no Cerrado (TRUMBORE et al., 1995; 

MORAES et al., 1996; CERRI et al., 1991; FISHER et al., 2007; BRAZ et al., 2013; 

OLIVEIRA et al., 2004; NETO et al., 2012; ROSA et al., 2014).  

 Assim como o solo tem um papel na produtividade das pastagens, a água é 

importante na manutenção da produtividade das pastagens e essencial para a dessedentação 

animal. O consumo de água de um bovino de 680 kg em um local com temperatura do ar 

média de 35°C equivale a 127 litros/animal/dia, isso se somado ao uso da água para 

diversos outros serviços, totaliza um consumo diário de 138 litros/animal/dia (LUKE, 

2003). O uso da água para dessedentação animal é superior em sistemas de produção 

extensivo, enquanto o uso da água para os serviços relacionados a pecuária é maior em 

sistemas de confinamento. No Brasil, em pequenas propriedades o uso da água pelos 

bovinos se dá em córregos e rios mais próximos, sendo que muitas vezes estes adentram 

áreas de preservação permanente e reservas legais em busca de água, favorecendo a 

compactação do solo pelo pisoteio animal e a degradação da vegetação nativa 

(NOGUEIRA et al., 2015).  

 A disponibilidade hídrica também é fundamental para a produção de forragem, 

sendo que a principal dificuldade no aumento da eficiência produtiva da pecuária a pasto 

no Brasil deve-se a estacionalidade da produção a pasto (REIS et al., 2004). No Cerrado, 

bioma responsável por 55% da produção nacional de carne bovina (PERON & 

EVANGELISTA, 2004), 80% da produção de forragem concentra-se na estação chuvosa 

(Outubro a Abril) (REIS et al., 2004). A resiliência da pastagem durante a estação seca, a 

retenção de água e o fluxo de evapotranspiração (1,50 mm dia
-1

 vs. 1,05 mm dia
-1

) são 
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maiores para pastagens produtivas se comparadas a pastagens degradadas (NEPSTAD et 

al., 1994; ANDRADE et al., 2014; ARANTES et al., 2016).  

 

2.5. Potencial de Intensificação da Pecuária no Brasil 
 

A pecuária no Brasil na sua maior parte é criada de forma extensiva, a qual requer 

cerca de 10 hectares por cabeça de gado, sendo portanto de baixa eficiência e de baixo 

nível tecnológico, ocupando áreas marginais de difícil acesso e de baixo potencial agrícola 

(DIAS-FILHO, 2014; COSTA & REHMAN, 1999; PAULINO et al. 2011). A 

intensificação sustentável da pecuária, que busca produzir maior quantidade de bovinos em 

uma determinada área de pastagem sem comprometer a sustentabilidade da pastagem, tem 

substituído gradualmente a extensificação da pecuária (EBRAHIMI et al., 2010). Este 

processo de intensificação já está ocorrendo em algumas regiões do Brasil, sendo que de 

1990 a 2011 houve um aumento de 45% na lotação bovina (LAPOLA et al., 2013; COSTA 

& REHMAN, 1999; BARROS et al., 2011). 

A intensificação da atividade pecuária tem o potencial de reduzir a idade de abate 

de bovinos, aumentar a produção de carne e acelerar o giro do capital investido (CEZAR & 

EUCLIDES FILHO, 2000). Em termos ambientais, esta é vista como uma solução para 

reduzir o desmatamento, já que o sistema extensivo requer em média 10 hectares de 

pastagem por unidade animal (BROSSARD & BARCELLOS, 2005). Com a intensificação 

da pecuária pode-se liberar áreas para a recuperação da vegetação nativa ou para a 

ocupação com a agricultura. A intensificação reduz o total de metano produzido por animal 

(1838 kg cab
-1

 - ciclo de 44 meses - para 1420 kg cab
-1

 - ciclo de 18 meses) (BRUNES & 

COUTO, 2017). Como resultado da intensificação da pecuária do final da década de 1970 

até os dias atuais, foi possível reduzir a idade de abate para menos de 2 anos, podendo 

chegar a 16 meses em pastagens altamente produtivas sob sistemas rotacionados de 

produção e que fazem uso de suplementação alimentar de alta qualidade (EUCLIDES et 

al., 1997).  
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Apêndice 1 - Índice de Vigor do Pasto (PVI) como proxy das condições de 

produtividade das pastagens do Brasil: Um índice baseado em séries 

temporais MODIS NDVI 
 

 

 

Resumo: No Brasil, 90% do rebanho bovino é criado e terminado a pasto, sendo que neste 

sistema, as pastagens são a principal fonte de alimento dos animais. Assim, é fundamental 

conhecer a distribuição espacial das condições de produtividade das pastagens, a fim de 

garantir a sustentabilidade da produção animal. Neste sentido, este trabalho teve por 

objetivo identificar, com base em imagens do sensor Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer (MODIS) convertidas para índice de vegetação, o vigor e 

produtividade das pastagens do Brasil. Para isso, uma série temporal de imagens NDVI de 

2000 a 2017 foram pré-processadas e regressadas contra o tempo. Os coeficientes α 

(intercepto) e β (slope) da regressão linear foram normalizados e utilizados em uma 

equação logística para a geração do Índice de Vigor do Pasto (Pasture Vigor Index - PVI). 

Dos 175 milhões de hectares de pastagens no Brasil, 51% tiveram slopes negativos, sendo 

a perda de vigor um importante indicador do processo de degradação de pastagens. De 

todas as pastagens do Brasil, notou-se uma maior concentração de pastagens com baixos 

valores de PVI no bioma Caatinga e em algumas regiões do bioma Cerrado. No Cerrado, 

as pastagens menos produtivas localizam-se na região do MATOPIBA, leste do Mato 

Grosso do Sul, sudeste do Mato Grosso e noroeste de Goiás. Estas são áreas que 

apresentam alta sazonalidade da precipitação, com alguns meses de seca durante o ano, 

sendo portanto mais sensíveis ao déficit hídrico. A relação do PVI com a disponibilidade 

hídrica pode ser observada pelos resultados da regressão linear entre a precipitação (R² = 

0,40) e a evapotranspiração (R² = 0,30) com o PVI.  

 

Palavras-chaves: pastagens degradadas, índice de vigor do pasto, precipitação, regiões 

edafoclimáticas. 

 

 

3.1. Introdução 

 

 O crescimento populacional tem aumentado a demanda por alimentos de origem 

animal, com a produção de carne global projetada para mais do que dobrar de 1999 (229 

milhões de toneladas) até 2050 (465 milhões) (STEINFELD et al., 2006). Para dobrar a 

produção de carne global, visando atender o aumento no consumo de carne nos países 

emergentes (BARROS et al., 2011) é fundamental aumentar a eficiência da atividade, o 

que deve passar pela recuperação de áreas de pastagem degradadas (~20% das pastagens 

mundiais), visto que as pastagens ocupam 23% das terras emergentes da superfície 

terrestre e são a principal fonte de alimento para a produção animal no mundo 

(PONGRATZ et al., 2008). 
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 Nos países tropicais, pela abundância de precipitação e altas temperaturas durante 

boa parte do ano, o uso de pastos para a produção animal é ainda mais expressivo, a 

exemplo do Brasil, onde 90% do rebanho bovino é criado e terminado a pasto (PEDREIRA 

et al., 2015). No Brasil, estima-se que 50% das áreas de pastagem (~175 Mha ou 21% do 

território nacional) estejam com algum nível de degradação (DIAS-FILHO, 2011). 

Pastagens degradadas além de terem baixa eficiência produtiva (2 arrobas ha
-1

ano
-1

 se 

comparada a pastagens produtivas 12 arrobas ha
-1

ano
-1

) (KICHEL et al., 2012), apresentam 

menor acúmulo de carbono e biomassa aérea (38,08 Mg C ha
-1

 vs. 43,05 Mg C ha
-1

) e 

menor transferência de água para a atmosfera (1,05 mm d
-1

 vs. 1,50 mm d
-1

) (MÜLLER et 

al., 2001; OLIVEIRA et al., 2005; SANTOS et al., 2007; BRAZ et al., 2013; ANDRADE 

et al., 2014). Caso estas áreas fossem recuperadas, seria possível intensificar a atividade 

pecuária e também destinar áreas, onde a intensificação não é viável, para outros usos. Isso 

auxiliaria no cumprimento das metas brasileiras de redução na emissão de gases do efeito 

estufa provenientes da agropecuária, como pretende o programa Agricultura-Baixo-

Carbono (plano ABC) (MAPA, 2012).  

 Um empecilho na identificação de pastagens degradadas deve-se às diversas 

definições sobre o que é uma pastagem degradada pelos ecólogos, agrônomos e tomadores 

de decisão (DAVIDSON et al., 2008). Porém, independente das divergências conceituais, 

há um consenso que uma pastagem degradada é aquela cuja produtividade e capacidade de 

suporte reduziu-se ao longo do tempo (DIAS-FILHO, 2011). Por ser o processo de 

degradação um fenômeno temporal, imagens biofísicas obtidas de sensores remotos 

possibilitam extrair diversas informações da vegetação de forma sistemática sobre toda a 

superfície terrestre. Em particular, o uso de imagens convertidas para índice de vegetação, 

que retratam a atividade fotossintética da vegetação por meio de medições da interação da 

radiação eletromagnética nos intervalos do vermelho e infravermelho próximo (PONZONI 

& SHIMABUKURO, 2010), se mostram bastante eficazes em detectar variações na 

biomassa relacionadas às condições ambientais (ex. disponibilidade de micro- e macro-

nutrientes). A alta correlação de imagens índice de vegetação com parâmetros biofísicos 

das pastagens, associado à alta periodicidade e cobertura espacial destas imagens, 

possibilitam extrair informações sobre as suas condições de vigor e produtividade (JIN et 

al., 2014; GAITÁN et al., 2013).  

 Diversos estudos buscaram mapear as condições de vigor e produtividade das 

pastagens utilizando-se de técnicas de classificação de imagens (ABDON et al., 2009; 
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CHAGAS et al., 2009) e modelos de mistura espectral (NUMATA et al., 2007; ASNER et 

al., 2004). No Brasil, o projeto GeoDegrade buscou identificar e caracterizar os níveis de 

degradação das pastagens do bioma Cerrado (que corresponde a 25% da região central do 

Brasil) por meio de análises de séries temporais, utilizando o slope como indicador da 

intensidade de degradação das pastagens (ANDRADE et al., 2015; ANDRADE et al., 

2017). Nesta mesma abordagem temporal, vários autores mapearam as condições de 

produtividade de áreas de pastagem localizadas no Senegal, Canadá, China e Tibet 

(FÜLLER, 1998; RUNNSTRÖM, 2000; GAO et al., 2006; MA et al., 2010; LI et al., 

2013). No Brasil como um todo, não há um único estudo que tenha identificado, de forma 

espacialmente explícita, as condições de produtividade das pastagens. Assim, este trabalho 

tem por objetivo identificar, com base em imagens índice de vegetação do sensor Moderate 

Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS), o vigor e produtividade das pastagens do 

Brasil. 

 

3.2. Métodos 

 

A avaliação do vigor das pastagens brasileiras, conforme os diferentes biomas, foi 

realizada por meio do índice de vigor das pastagens (PVI - Pasture Vigor Index), o qual 

relacionado com algumas variáveis ambientais (precipitação, evapotranspiração e 

qualidade dos solos) e socioeconômicas (crédito para recuperação de pastagens do plano 

ABC e lotação bovina). Por fim, analisou-se o potencial de se classificar as pastagens do 

Brasil em diferentes níveis de vigor, conforme o mapa de regiões edafoclimáticas, 

elaborado por meio da integração de dados de precipitação e solos. 

 A Figura 3.1 mostra as principais etapas envolvidas para a geração do índice de 

vigor das pastagens (PVI) do Brasil. 



51 

 

 

Figura 3.1 - Fluxograma mostrando as etapas para a geração da imagem PVI (Pasture 

Vigor Index) em relação às áreas de pastagem do Brasil. 

 

3.2.1. Geração do PVI para as pastagens brasileiras 

 

 As áreas de pastagens consideradas neste estudo correspondem aquelas 

identificadas pelo mapa-síntese de pastagens na sua versão 7 (ARAÚJO et al., 2017). Este 

mapa foi gerado pelo Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento 

(LAPIG) da UFG, a partir da compilação de mapas recentes para os biomas Amazônia 

(TerraClass Amazon), Cerrado (TerraClass Cerrado), Pantanal (Bacia do Alto Paraguai) e 

Pampa (IBGE) e pela interpretação visual de imagens Landsat-8 de 2015 para os biomas 

Mata Atlântica e Caatinga. Para a área total identificada como pastagem, foram obtidas, 

por meio do portal REVERB (https://reverb.echo.nasa.gov/reverb/) imagens do produto 

Terra-MODIS MOD13Q1 (tiles h10v08 a h14v11), coleção 6 (HUETE et al., 2002; 

DIDAN et al., 2015), para o período de Fevereiro de 2000 a Fevereiro de 2017.  

Ao todo, 392 mosaicos de imagens MODIS NDVI (i.e. um mosaico a cada 16 dias, 

durante 18 anos), com resolução espacial de 250m, contendo 32.175.462 pixels 

(correspondentes a toda área de pastagem considerada) foram analisados. Além da 

conversão das imagens para o formato Geotiff e sistema de coordenadas Lat-Long, pixels 

com valores ausentes foram preenchidos por meio do algoritmo na.inter (disponível no 
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pacote forecast do R), que utiliza o procedimento Seasonal and Trend Decomposition 

using Loess (STL) para substituir os dados ausentes, segundo a sazonalidade da série 

temporal (Figura 3.1). Uma vez que todos os pixels apresentassem 392 valores, aplicou-se 

um filtro max-min para remover os ruídos residuais do método de compositing utilizado no 

produto MOD13Q1, por meio do qual, a melhor observação, pixel a pixel, é selecionada 

dentro de um período de 16 dias (i.e. o maior valor de NDVI e o menor ângulo de visada) 

(DIDAN et al., 2015). O filtro max-min é um filtro para remoção de outliers, sendo que 

este detecta os valores máximos e mínimos dentro de uma janela de três elementos. Os 

valores máximos e mínimos são então substituídos por um valor interpolado (conforme o 

uso de um polinômio de grau 2 aplicado a toda a série temporal).  

Com a série temporal consistente e filtrada, procedeu-se à remoção do componente 

sazonal utilizando o método Seasonal Decompostion of Time Series by Loess (STL), a fim 

de remover efeitos periódicos relacionados ao tempo (CLEVELAND et al., 1990). Em 

seguida, ajustou-se um modelo de regressão linear às imagens NDVI no tempo para obter 

as tendências linearizadas do NDVI de tal forma que T = α + βt, onde T = tendência, α = 

intercept, β = slope e t é o tempo (figura 1). Durante o processamento foram testados os 

pressupostos de normalidade (Shapiro-Wilk) e homocedasticidade (Breusch-pagan).  

 Com vistas a se estimar as condições de vigor das pastagens no período de 2000 a 

2017, analisou-se conjuntamente o estado inicial destas em 2000 (α = intercepto) com as 

taxas de variação média das tendências de vigor ao longo dos anos (β = slope). Os 

coeficientes α e β foram normalizados (Zα e Zb) em relação às respectivas médias e desvios 

padrões para a área de pastagem de todo o Brasil (Eq. 1), e combinados em uma equação 

logística (Eq. 2) para gerar um índice de vigor vegetativo, denominado Pasture Vigor 

Index (PVI). O PVI varia de 0 a 1, onde, valores próximos de zero indicam pastagens 

supostamente menos produtivas. A lógica do PVI de integrar o slope e o intercepto em um 

índice pode ser observada na Figura 3.2, onde notam-se os valores α e β para uma 

pastagem produtiva (PVI = 0,81), com valores altos de intercepto e slope e uma pastagem 

degradada (PVI = 0,14), com baixos valores de intercepto e slope negativo. Por fim, os 

valores de PVI foram comparados com o estado atual de produtividade das pastagens, 

como observado em trabalhos de campo realizados em maio e agosto de 2017 nos estados 

de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 

 Zα e Zβ  =
Xi −  X̅

S
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(Eq. 1) 

Xi= slope e intercepto  

X̅ = média do slope e intercepto para todo o Brasil  

S = desvio padrão para as áreas de pastagem do Brasil 

 

𝑃𝑉𝐼 =
1

1+ 𝑒
−(𝑍𝛼 + 𝑍𝛽)  

(Eq. 2) 

𝑍𝛼  = intercepto normalizado  

𝑍𝛽  = slope normalizado  

 

 

Figura 3.2 - Modelo conceitual mostrando a lógica por detrás do PVI, onde em (a) 

observa-se a localização de dois pontos de pastagem (bem manejada e degradada), em (b) 

nota-se os valores dos coeficientes α e β da reta de regressão e a série temporal NDVI e em 

(c) observa-se as fotografias de cada área de pastagem com os respectivos valores de PVI. 

 

3.2.2. Variáveis Ambientais e Socioeconômicas 

 

 Dados auxiliares de precipitação (PPT), de evapotranspiração (ET) e da qualidade 

dos solos (IQ solos) foram relacionados com o vigor das pastagens brasileiras. No caso dos 

dados de precipitação, organizou-se uma série temporal de imagens de precipitação mensal 
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de 1999 a 2013 (15 anos), obtidas do satélite TRMM (Tropical Rainfall Measurement 

Mission) (KUMMEROW et al., 1998), o qual tem resolução espacial de 0,25° (~25 

km).  Posteriormente, calculou-se a média de cada mês durante o período de 1999-2013 

(e.g. Jan/99...Jan/13 a Dez/99...Dez/13) e fez-se o somatório das imagens de janeiro a 

dezembro. Da mesma forma, baixou-se do portal REVERB 

(https://reverb.echo.nasa.gov/reverb/) os dados de evapotranspiração anual (500 m) do 

produto MOD16A3 para o período de 2001 a 2016 e calculou-se a média das imagens 

anuais para este período (RUNNING et al., 2017). Com isso, foram obtidas imagens de 

precipitação e evapotranspiração anuais, as quais retratam o comportamento médio dos 

fluxos de água no Brasil. Em seguida, para relacionar o vigor das pastagens com a aptidão 

agrícola dos solos, utilizou-se do Índice Médio dos Solos (IQ solos), gerado por Barretto et 

al. (2010), por meio do cálculo de uma média harmônica entre três índices de solo: 

fertilidade, capacidade de drenagem e capacidade de enraizamento.  

 Devido às diferentes resoluções espaciais entre as imagens PVI e as demais 

variáveis ambientais, foi necessário considerar a média de cada variável conforme os 

limites das Ottobacias de Nível 12 (ANA, 2017). As Ottobacias são unidades naturais 

drenadas por um ou mais cursos d’água, sendo estas subdivididas em bacias menores e 

atribuídas um código, conforme a classificação de Otto Pfafstetter. Por fim, foram 

selecionadas 200 ottobacias aleatórias no Brasil para as análises de regressão. Também 

avaliou-se a distribuição espacial dos valores de PVI e das variáveis ambientais para todo o 

Brasil, sendo que para isso foi feito uma normalização dos valores de 0 a 1 (Eq. 3). 

𝑋𝑖 −  𝑋𝑚𝑎𝑥

𝑋𝑚𝑎𝑥 −  𝑋𝑚𝑖𝑛
 

Eq. 3 

Onde: 

𝑋𝑖 = valor para uma determinada ottobacia. 

𝑋𝑚𝑎𝑥 = o valor máximo, considerando todas as ottobacias no Brasil com pastagem. 

𝑋𝑚𝑖𝑛 = o valor mínimo, considerando todas as ottobacias no Brasil com pastagem. 

 

 De forma semelhante, avaliou-se a relação entre o PVI com dados socioeconômicos 

relacionados ao plano ABC e a lotação bovina em 2015. Como estes dados são 

espacializados por município, foi necessário calcular a média do PVI por município do 

Brasil. No caso dos dados do plano ABC, como muitos estados apresentam baixo n° de 
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contratos ou não aderiram a este plano, optou-se por focar as análises nos estados de Goiás 

e Mato Grosso do Sul, os quais detém os maiores números de contratos. Já para avaliar a 

relação do PVI com a lotação bovina, considerou-se todos os municípios do Brasil. A 

lotação bovina (UA ha
-1

) foi gerada a partir da integração de informações sobre a 

composição do rebanho bovino (Censo Agropecuário de 2006) com o total do rebanho 

bovino em 2015 (Pesquisa Pecuária Municipal - PPM), as quais foram consideradas em 

relação à área de pastagem por município do mapa-síntese (ARANTES et al., 2017). 

 

3.2.3. Determinação das regiões edafoclimáticas 

 

 A diversidade de manejo e a heterogeneidade nas condições socioeconômicas e 

edafoclimáticas das pastagens brasileiras, torna a sua classificação em regiões 

espacialmente homogêneas de fundamental importância. Neste sentido, buscando abordar 

apenas a variabilidade edafoclimática das diferentes paisagens, agrupou-se as áreas de 

pastagem em regiões edafoclimáticas. Para isso, valores médios da precipitação anual (PPT 

anual) e do índice de qualidade do solo (IQ dos solos) (ver seção 3.2.2) foram classificados 

separadamente em cinco e quatro grupos, respectivamente, utilizando o algoritmo de 

classificação não-supervisionada K-médias (conforme limiar de mudança de 5% e 500 

iterações). Os grupos, ordenados de forma ascendente conforme a média dos valores de 

PPT anual e do IQ dos solos, foram intersectados, gerando um total de 20 regiões. Para 

cada região edafoclimática, avaliou-se a distribuição dos valores de PVI e a sua relação 

com a precipitação e com o índice de solo. 

 

3.3. Resultados e Discussões 

 

3.3.1. Índice de Vigor das Pastagens (PVI) 

 

 O vigor e produtividade das pastagens do Brasil pode ser inferido por meio de 

análises de tendência, utilizando como proxy o coeficiente angular da reta de regressão 

linear (i.e. slope) (Figuras 3.3a e 3.3c). Valores de slope negativos indicam áreas de 

pastagem cujos valores de índices de vegetação tiveram redução durante o período de 

análise, sendo a perda de vigor um importante indicador do fenômeno de degradação 

biológica (MACEDO, 1995; MACEDO & ZIMMER, 1993). No Brasil, 51% dos 175 
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milhões de hectares de pastagens tiveram slopes negativos (73% com p <= 0,10). Estas 

áreas encontram-se distribuídas em todo o território nacional, havendo uma maior 

concentração destas no bioma Caatinga (91%), na região do Arco do Desmatamento na 

Amazônia (59%) e na região conhecida como MATOPIBA (que inclui áreas de Cerrado 

nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) (62%) (Figuras 3.3a e 3.3c). As áreas 

com slopes negativos indicam pastagens que perderam vigor, devido a diversos fatores, tais 

como: redução da precipitação, mudanças de uso do solo (vegetação nativa para pastagem) 

ou alterações nas práticas de manejo. Neste sentido, o slope é uma medida da variabilidade 

interanual das condições climáticas e de manejo, enquanto o intercepto está principalmente 

atrelado às características climáticas das diversas regiões do Brasil. Na Figura 3.3b, 

observa-se que as áreas com menores valores de intercepto encontram-se na Caatinga e no 

Cerrado, biomas com menor pluviosidade anual (< 1500 mm – Cerrado e < 800 mm 

Caatinga) e alta sazonalidade da precipitação, enquanto as pastagens com os maiores 

interceptos estão localizadas nos biomas Amazônia e Pampa, os quais tem alta 

pluviosidade anual (> 2000 mm – Amazônia e > 1500 mm no Pampa) e baixa sazonalidade 

da precipitação (ALVARES et al., 2013). Além de utilizar apenas o slope, é fundamental a 

integração do intercepto no PVI, a fim de permitir que diferentes áreas do Brasil sejam 

normalizadas de acordo com suas regiões edafoclimáticas, possibilitando a comparação 

entre regiões com diferentes limitações ambientais. 
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Figura 3.3 - Coeficientes β (slope) (a e b) e α (intercepto) (c) da regressão linear 

espacializados para as áreas de pastagem do Brasil (no mapa, contorno preto refere-se aos 

limites dos biomas brasileiros, o cinza claro à região do Arco do Desmatamento e o cinza 

escuro à região conhecida como MATOPIBA). 

 

 O PVI é um índice que varia de 0 a 1, sendo que pastagens com valores de PVI 

próximos de zero apresentam menor vigor. No Brasil, as pastagens com os menores 

valores de PVI concentram-se no bioma Caatinga, sendo que todas as áreas de pastagem 

deste bioma possuem PVI inferior a 0,40, com uma maior frequência de áreas de pastagem 

com PVI de 0,17 (Figuras 3.4 e 3.5). Os baixos valores de PVI devem-se as características 

ambientais e as práticas de manejo típicas deste bioma. 

a) 

b) c) 
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Figura 3.4 - Índice de vigor das pastagens brasileiras (PVI), calculado a partir do uso de 

uma equação logística aplicada aos valores de slope e intercepto normalizados (no mapa, 

contorno preto refere-se aos limites dos biomas brasileiros, o cinza claro à região do Arco 

do Desmatamento e o cinza escuro à região conhecida como MATOPIBA). 
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Figura 3.5 - Distribuição do PVI por bioma brasileiro, onde a linha vermelha = Caatinga 

(a), linha verde = Cerrado (b), linha azul = Mata Atlântica (c), linha laranja = Amazônia 

(d), linha amarela = Pantanal (e), linha roxa = Pampa (f). 

 

 Na Caatinga, o pastoreio pelos bovinos e caprinos se dá em áreas de vegetação 

nativa, as quais são formadas por espécies arbustivas e arbóreas de pequeno porte, dotadas 

de espinhos, podendo ou não serem caducifólias (ARAÚJO FILHO & CRISPIM, 2002). 

Algumas espécies da Caatinga, como a Palma forrageira, mesmo apresentando alta 

capacidade de alimentar os bovinos e caprinos, apresenta baixo vigor vegetativo, como 



60 

 

mostrado nas imagens índice de vegetação, com valores inferiores a 0,30 (SILVA, 2013). 

Com isso, há uma subestimativa do vigor da vegetação em relação a sua capacidade 

produtiva. 

 Além das características únicas da vegetação da Caatinga, o clima semiárido com 

precipitação anual inferior a 800 mm e estação seca de 5 a 7 meses de duração favorecem o 

déficit hídrico, e como consequência a vegetação apresenta baixo vigor vegetativo 

(ALVARES et al., 2013; ARANTES et al., 2017b) (Figura 3.4). Este clima, quando 

associado às secas severas que vem acontecendo desde 2010, onde de 2011 a 2012 

ocorreram 16 meses consecutivos sem chuvas, favoreceu a perda de biomassa e a morte 

dos animais (NASUTI et al., 2013). Guimarães Filho & Silva (2006) afirmaram que 22% 

das pastagens da região semiárida da Caatinga estão degradadas, sendo caracterizadas pela 

baixa oferta de forragem de pouco valor nutritivo. A degradação das pastagens no bioma 

Caatinga é agravada pela prática do sobrepastoreio por ovinos e caprinos, os quais 

impedem a recuperação da vegetação, aumentando o fenômeno da desertificação em áreas 

de maior déficit hídrico (LIMA, 2004).   

 Diferentemente da Caatinga, onde quase a totalidade das suas áreas de pastagem 

apresentam baixos valores de PVI, no Cerrado há uma ampla variação na distribuição dos 

valores de PVI, o que deve-se a extensão territorial do bioma Cerrado (3° a 25° S e 42° a 

60° O) (Figura 3.5). Neste bioma, as pastagens de baixo vigor localizam-se em toda a 

região do MATOPIBA, leste do Mato Grosso do Sul, sudeste do Mato Grosso e noroeste 

de Goiás (Figura 3.4). Na região do MATOPIBA predominam as espécies de pastagem de 

crescimento cespitoso dos gêneros Andropogon, Panicum e Pennisetum, as quais 

apresentam rápida perda de valor nutritivo com o déficit hídrico, o qual é mais frequente 

nesta porção do bioma, devido à menor duração da estação de crescimento (GUARDA et 

al., 2015; ARANTES et al., 2017b). Já o menor vigor das pastagens no Mato Grosso do 

Sul e Mato Grosso deve-se a presença de solos de baixa aptidão (1 a 2) agrícola do tipo 

Neossolo Quartzarênico (BARRETTO et al., 2010; SANTOS et al., 2011). Corroborando 

os resultados apresentados, Andrade et al. (2017) encontraram uma maior concentração de 

áreas de pastagem degradadas nos municípios do bioma Cerrado localizados nas regiões 

citadas acima.   

Nos demais biomas do Brasil, observa-se baixos valores de PVI para a porção sul da 

Bahia, norte do Espírito Santo e sudoeste do Rio Grande do Sul (Figura 3.4). No extremo 

sul da Bahia e norte do Espírito Santo, o baixo vigor das pastagens resulta da alta 
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declividade do relevo (> 25%), sendo necessário a adoção de práticas de manejo que 

minimizem a degradação dos solos pelo pisoteio animal, o qual favorece a formação de 

processos erosivos. No sudoeste do Rio Grande do Sul, as pastagens apresentam baixo 

vigor por estarem sob um substrato arenoso da Formação Botucatu (SUERTEGARAY et 

al., 2005). Além destas áreas de pastagem estarem em uma área de alta vulnerabilidade a 

ocupação humana, o manejo inadequado destas favoreceu o avanço do processo de 

arenização (SUERTEGARAY et al., 2005), o que pode ser retratado pelos slopes negativos 

nesta região (Figura 3.3a e 3.3c). Para que estas áreas atinjam maiores valores de 

produtividade é necessário um maior investimento em manejo, o que o PVI parece indicar 

que não esteja ocorrendo. 

 

3.3.2. Valores de PVI e dados de campo 

 

Para algumas áreas visitadas em campo, percebeu-se uma correspondência entre os 

valores do PVI e as práticas de manejo. Em Ribas do Rio Pardo (MS), o alto valor de PVI 

(0,77) provavelmente deve-se a prática de integração pecuária-floresta (ILPf) (Figura 3.6). 

Na série temporal de Ribas do Rio Pardo, percebe-se uma quebra em 2013, a partir da qual 

há um aumento significativo dos valores NDVI, data esta que marca o início da integração 

pecuária-floresta (ILPf) (Figura 3.6). Poxoréo, no Mato Grosso, apresenta as mesmas 

características de solo de Ribas do Rio Pardo, onde adotou-se a prática de semi-

confinamento, na qual o pastejo animal é direcionado por um pivô, possibilitando manter 

uma lotação bovina de 7,5 UA ha
-1

. Nesta área, o pastejo direcionado e a irrigação do pasto 

em épocas secas favorecem o alto vigor das pastagens, o que também é indicado pelo PVI 

(0,70). 

De Posse a Alvorada do Norte, no Estado de Goiás, nota-se a presença de pastos de 

baixíssima produtividade, os quais localizam-se sobre solos de baixa aptidão agrícola (1 a 

2) dos tipos Plintossolo Pétrico Concrecionário, Neossolo Quartzarênico, Neossolo 

Litólico e Cambissolo (BARRETTO et al., 2010; SANTOS et al., 2011). Em duas áreas de 

pastagem nestes municípios, percebe-se tendências de perda de vigor das pastagens ao 

longo do tempo e baixos valores de PVI (Figura 3.6).  
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Figura 3.6 - Áreas de pastagem visitadas em campo, com as respectivas curvas temporais, 

coeficientes α e β e valores de PVI. 

 

3.3.3. Relação do PVI com variáveis ambientais e socioeconômicas 
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 Os valores de PVI apresentaram uma moderada correspondência espacial com 

dados de precipitação e evapotranspiração. Nas Figuras 3.7a e 3.7b, nota-se que as áreas de 

pastagem com valores muito altos (Amazônia) ou baixos (Caatinga) de PVI também 

tiveram valores proporcionais de precipitação, assim como nas pastagens localizadas na 

porção leste do bioma Cerrado e no norte do bioma Mata Atlântica (Figuras 3.7a e 3.7b). 

Com relação à semelhança espacial nos padrões do PVI e da evapotranspiração, observa-se 

uma maior correspondência para as pastagens da Caatinga e para as pastagens do sudoeste 

do Pampa (Figuras 3.7a e 3.7c). Por outro lado, a relação entre o PVI e o índice de 

qualidade do solo se mostrou maior apenas para algumas pequenas manchas de pastagem 

localizadas no leste do Mato Grosso do Sul e extremo sudoeste do Rio Grande do Sul 

(Figuras 3.7a e 3.7d). Nestes locais, predominam solos arenosos do tipo Neossolo 

Quartzarênico (SANTOS et al., 2011). 

 
Figura 3.7 – Média dos valores de PVI (a), precipitação anual (b), evapotranspiração anual 

(c) e do IQ solos (d) normalizados para as Ottobacias de Nivel 12. 

 

 

 De todas as variáveis ambientais, a precipitação e a evapotranspiração melhor 

explicam a variabilidade do PVI, com R² = 0,40 e R² = 0,30, respectivamente (Figuras 

3.8a e 3.8b). Por outro lado, o poder explicativo do índice de qualidade dos solos em 
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relação ao PVI foi muito baixo (R² = 0,0025). Este poder explicativo está atrelado à 

distribuição dos pontos amostrais mostrados na Figura 3.8. A distribuição dos pontos 

amostrais segue um gradiente de menor a maior valores de PVI e de PPT anual, 

correspondentes as características climáticas de cada bioma. Por exemplo, os biomas 

Caatinga, com clima seco (zona semiárida) e a Amazônia, com clima úmido (zona tropical 

sem estação seca) apresentam valores extremos de precipitação e de PVI, de 500 a 1000 

mm e PVI < 0,20 e de 2000 a 3500 mm e PVI > 0,40, respectivamente (ALVARES et al., 

2013) (Figura 3.8). Para o bioma Cerrado, observa-se uma maior variação do PVI se 

comparado a PPT anual, indicando que outros fatores ambientais e sociais influenciam 

mais na resposta do PVI do que a precipitação anual.  

 

Figura 3.8 - Regressões lineares entre o PVI e a precipitação anual (a), a 

evapotranspiração anual (b) e o IQ dos solos (c), onde os pontos em vermelho = Caatinga, 

verde = Cerrado, laranja = Amazônia, azul = Mata Atlântica e roxo = Pampa. 

 

 Da mesma forma, avaliou-se a correspondência espacial e o poder explicativo das 

variáveis socioeconômicas, relacionadas ao n° de contratos do plano ABC e a lotação 

bovina com o PVI. Na Figura 3.9, observa-se para os municípios com pastagem nos 

estados de Goiás e Mato Grosso do Sul uma relação inversa entre o PVI e o n° de 
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contratos do plano ABC (R² = 0,17) (Figura 3.9). Este resultado indica que o plano ABC 

parece estar priorizando as pastagens menos produtivas.  

 

Figura 3.9 - Número de contratos do plano ABC para a recuperação de pastagens 

degradadas (BARROS, 2017) (a) e regressão linear entre o número de contratos e os 

valores de PVI para os estados do Mato Grosso do Sul e Goiás (no mapa, o cinza claro à 

região do Arco do Desmatamento e o cinza escuro à região conhecida como MATOPIBA) 

(b). 

 

 Já a relação entre lotação bovina e o PVI foi baixa (R² = 0,11), sendo ligeiramente 

maior para o bioma Caatinga (R² = 0,17). Esta baixa correspondência pode ser explicada 

pelo fato de que a lotação bovina é tanto causa como consequência da perda de vigor das 

pastagens. Por exemplo, tanto regiões com baixa lotação quanto regiões com alta lotação 

podem possuir baixos valores de PVI, por serem regiões degradadas e com menor 

potencial produtivo ou regiões cujo manejo esteja causando superlotação, levando a perda 

de vigor da pastagem (isto é slopes negativos), respectivamente. Há também casos onde, 

por erros no mapeamento de pastagens, ou regiões que sofreram mudanças de uso, o valor 

de PVI não corresponda a lotação. Está discordância entre o PVI e a lotação bovina é 

maior para as pastagens localizadas no estado do Rio Grande do Sul e na porção leste de 

Minas Gerais (Figura 3.10). No Rio Grande do Sul, a baixa lotação bovina deve-se a 
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superestimava das áreas de pastagem do bioma Pampa (ARAÚJO et al., 2017). Já na 

porção leste de Minas Gerais, esta discrepância entre PVI e lotação bovina pode resultar da 

alta heterogeneidade da paisagem, predominando nesta região pequenas propriedades 

voltadas a produção leiteira (ZOCCAL et al., 2006). Devido à resolução espacial das 

imagens MODIS (6,25 ha), há muita mistura espectral entre as áreas de pastagem com os 

fragmentos de vegetação remanescentes, o que leva a um aumento nos valores do índice de 

vegetação, e consequentemente nos valores de PVI. Por outro lado, apenas algumas regiões 

no bioma Cerrado (MATOPIBA, leste do Mato Grosso do Sul, sudeste do Mato Grosso e 

noroeste de Minas Gerais) apresentaram uma melhor relação entre o PVI e a lotação 

bovina.  

 

Figura 3.10 - PVI (a) e lotação bovina em 2015 (b) para as áreas de pastagem do Brasil 

(no mapa, contorno preto refere-se aos limites dos biomas brasileiros, o cinza claro à 

região do Arco do Desmatamento e o cinza escuro à região conhecida como MATOPIBA). 

 

3.3.4. Regiões Edafoclimáticas no Brasil  

 

 Pela alta heterogeneidade de ambientes no Brasil, a comparação entre condições de 

vigor das pastagens só pode ocorrer em locais com características ambientais e com 

práticas de manejo semelhantes. Por exemplo, uma pastagem altamente produtiva na 

Caatinga pode ser considerada como degradada no Cerrado. Por isso, dividiu-se o Brasil 

em 20 regiões edafoclimáticas, inseridas em cinco grupos de precipitação e quatro classes 
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de solo, e avaliou-se a correspondência dos grupos de precipitação com outras 

classificações climáticas. Em particular, a distribuição espacial dos grupos de precipitação 

apresenta alta correspondência com alguns biomas, zonas climáticas e domínios 

morfoclimáticos (IBGE/MMA, 2004; ALVARES et al., 2013; AB’SABER, 2007) (Tabela 

3.1). Há uma alta correspondência entre as características dos grupos climáticos com os 

valores de PVI (Figura 3.11). Conforme observado na Figura 3.11 e Tabela 3.1, as regiões 

edafoclimáticas inseridas nos grupos de precipitação 4 e 5, de maior precipitação anual, 

tiveram altos valores PVI. Por outro lado, não foi possível observar está relação para as 

classes de solo.  

 

Tabela 3.1 - Correspondência dos grupos de precipitação com os biomas, zonas climáticas 

e domínios morfoclimáticos. 

Grupos  Valor Médio 

PPT anual/ 

IQ solos 

Biomas Zonas Climáticas Domínios 

Morfoclimáticos 

1 896 mm/1,2 Caatinga Semiárida e Tropical com 

verão seco 

Caatingas 

2 1492 mm Cerrado, Mata 

Atlântica e 

Pantanal 

Tropical com inverno 

seco, Subtropical úmida 

com inverno seco 

Cerrados, Mares de 

Morros e Áreas de 

transição 

3 1964 mm/3,0 Pampa e 

Amazônia 

Subtropical úmida com 

verão seco e Tropical com 

inverno seco 

Pradarias e 

Amazônico 

4 2448 mm/4,8 Amazônia Tropical sem estação seca 

e Tropical monsoon 

Amazônico 

5 3057 mm/6,0 Amazônia Tropical sem estação seca Amazônico 

 



68 

 

 

Figura 3.11 - Regiões Edafoclimáticas para o Brasil, segundo as características de 

precipitação e a qualidade dos solos (a) e média do PVI para cada região edafoclimática 

(b). 

 

 Como mostrado acima, há uma relação entre os grupos climáticos e os valores de 

PVI, ou seja, regiões com climas úmidos apresentam maiores valores de PVI e o inverso se 

dá para regiões com climas secos. Considerando está relação, avaliou-se o potencial do uso 

das regiões edafoclimáticas para classificar as pastagens em duas classes: pastos bons (PVI 

acima da média da região edafoclimática) ou ruins (PVI abaixo da média da região 

edafoclimática). Para exemplificar este conceito, selecionou-se uma das 20 regiões, a 

região 5 (Grupo 2 Classe 1) e fez-se a divisão dos valores de PVI de uma ottobacia 

(118138) inserida nesta região, localizada no Mato Grosso do Sul, em duas classes: abaixo 

(degradada) ou acima (produtiva) da média do PVI da região 5 (Figura 3.12b).  A partir 

desta classificação, observou-se que 67% das suas pastagens encontram-se abaixo da 

média (Figuras 3.12c e 3.12d). A partir deste exemplo, pode-se aplicar está mesma lógica 

para as demais regiões do Brasil, a fim de obter um limiar mais confiável para a 

classificação das pastagens em diferentes níveis de qualidade. 
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Figura 3.12 - Exemplo da classificação dos valores de PVI de uma ottobacia a partir do 

comportamento de uma região (exemplo Região 5 - Grupo 2 Classe 1), com a classificação 

dos valores de PVI da região 5 (a), distribuição do PVI para a região 5 (c), classificação da 

ottobacia 118138 (d). 

 

 

3.3.5. Considerações relativas às limitações dos dados e do modelo 

 

 As principais limitações do modelo proposto baseiam-se nos diversos pressupostos 

assumidos neste trabalho como: 

 

1) O mapa síntese tem uma acurácia média para todo o Brasil de 75%, com menor 

acurácia para as áreas de pastagem localizadas nos biomas Mata Atlântica e Caatinga. Ao 

rasterizar o mapa para a resolução espacial do MODIS (250 m) houve um aumento nos 

erros de omissão e comissão (12,5% de erro) (ARAÚJO et al., 2017). Por ser um mapa 

estático, que retrata apenas um ano, em alguns locais, os valores de slope refletem 

mudanças de cobertura e uso do solo que podem ter ocorrido de 2000 a 2017. 
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2) As imagens NDVI têm resolução espacial de 250 m, ou seja, o valor do NDVI é 

uma média ponderada da resposta espectral de diferentes coberturas vegetais dentro de 

uma área de 6,25 hectares. A mistura espectral é maior em ambientes mais heterogêneos e 

fragmentados de maior complexidade espacial, a exemplo de locais de alta declividade. 

Este é o caso de algumas áreas de pastagem localizadas em Minas Gerais, Espírito Santo, 

Rio de Janeiro e São Paulo. Pela resolução espacial das imagens MODIS, não foi possível 

separar um pasto bom e um pasto com muitas espécies secundárias, com ambos os casos 

apresentando altos valores de PVI. 

3) Assumimos que a perda de vigor de uma pastagem se relaciona de forma linear 

com o índice de vegetação ao longo do tempo. Para melhorar o ajuste do NDVI no tempo é 

fundamental testar outras relação não lineares, a exemplo das regressões logarítmica, 

exponencial e polinomial. Por ser uma série temporal de 392 imagens, a inclinação da reta 

foi baixa, isto é os valores de slope ficaram próximos de zero. Assim, para a geração do 

PVI a influência do slope foi menor do que a do intercepto. 

4) O PVI foi utilizado como proxy do vigor e produtividade das pastagens. Para que o 

PVI possa ser traduzido em níveis de produtividade ou degradação é importante ter um 

limiar de referência. No modelo teórico proposto, este limiar seria o valor médio de uma 

determinada região edafoclimática. Para utilizar uma região edafoclimática como 

referência, é necessário garantir que dentro de uma região, as condições de solo (fertilidade 

e disponibilidade de água) e clima (precipitação, temperatura e radiação) sejam 

semelhantes. Neste sentido, é fundamental validar o dado de regiões edafoclimáticas, assim 

como melhorá-lo por meio da inclusão de outras variáveis como o relevo e o manejo. Da 

mesma forma, deve-se validar o PVI com uma ampla rede de dados de campo, a fim de 

melhor compreender as suas vantagens e limitações. 

5) No modelo do PVI foi avaliado apenas o componente de tendência da série 

temporal. Modelos mais complexos precisam incorporar tanto o componente de tendência 

como o sazonal por meio de métricas sazonais, a exemplo da integral durante o período de 

crescimento e das taxas de rebrota e de senescência.  

 

3.4. Considerações Finais 
   

 Este trabalho propôs a geração de um índice de vigor do pasto (PVI) com o intuito 

de analisar o vigor das pastagens do Brasil. O PVI é um índice que baseia-se na tendência 
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(slope) e nas condições iniciais de vigor das pastagens (intercepto). No Brasil, as pastagens 

com menor vigor localizaram-se nos biomas Caatinga e em algumas regiões do Cerrado, as 

quais tiveram 91% e 40% das suas áreas de pastagem com slopes negativos, indicando uma 

perda no vigor das pastagens durante o período de análise.  Enquanto quase a totalidade 

das áreas de pastagem da Caatinga tiveram baixos valores de PVI, no Cerrado estas áreas 

se concentraram na região do MATOPIBA, no leste do Mato Grosso do Sul, sudeste do 

Mato Grosso, oeste de Goiás e noroeste de Minas Gerais. No Mato Grosso, Mato Grosso 

do Sul e Minas Gerais, o baixo vigor das pastagens deve-se a predominância de solos 

arenosos de baixa aptidão agrícola. Curiosamente, todas as áreas citadas acima tiveram 

baixa lotação bovina (< 0,80 UA ha
-1

), e para os estados de Goiás e Mato Grosso do Sul o 

baixo vigor das pastagens esteve associado à um alto número de contratos do plano ABC.  

 Ao analisar a variação do PVI para as regiões edafoclimáticas do Brasil (total de 20 

regiões) observou-se que regiões inseridas em grupos de menor precipitação também 

tiveram baixos valores de PVI e o mesmo se deu para grupos com alta precipitação anual. 

Está constatação mostra o potencial de utilizar as regiões edafoclimáticas como 

referenciais para a classificação das pastagens em vários níveis de vigor. 

 Recomenda-se em trabalhos futuros, comparar o valor do PVI gerado a partir de 

uma regressão linear com outros índices que contemplam variados testes e modelos de 

tendências como: o Mann-Kendall, o BFAST (Breaks For Additive Season and Trend) e o 

DBEST (Detecting Breakpoints and Estimating Segments in Trend). Também é de 

fundamental importância validar o PVI com uma ampla rede de pontos de campo 

espalhadas pelo Brasil. Igualmente, a análise de métricas sazonais isoladamente e em 

conjunto com as análises de tendências, também pode auxiliar na identificação de 

pastagens sob diferentes níveis de degradação. 

 

Agradecimentos 

 

À Gordon and Betty Moore Foundation (processo #4471), à Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG / PRONEX, processo #201200766130154) e ao 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq, processo 

#303354/2014-3), pelo apoio financeiro. 

 

3.5. Referências 



72 

 

 

AB’SABER, A. N. Os domínios de natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. 

4ª Ed: Atelie Editorial, 2007. 

 

ABDON, M. M.; LUCIANO, A. C. S.; SILVA, J. S. V.; OLIVEIRA, M. S. Classificação 

de pastagens degradadas nos municípios de Corguinho e reio negro, MS, utilizando fusão 

de imagens CBERS. Geografia, v. 34, p. 709-720, 2009. 

 

ALVARES, C.A.; STAPE, J.L.; SENTELHAS, P.C.; GONÇALVES, J.L. de M.; 

SPAROVEK, G. Köppen’s climate classification map for Brazil. Meteorologische 

Zeitschrift, v.22, n.6, p.711-728, 2013. DOI: 10.1127/0941-2948/2013/0507. 

 

ANA. Base de dados georreferenciados. Disponível em: 

http://www.ana.gov.br/bibliotecavirtual/solicitacaoBaseDados.asp. Acesso em: 13 de 

Agosto de 2017. 

 

ANDRADE, R. G.; TEIXEIRA, A. H. C.; LEIVAS, J. F.; SILVA, G. B. S.; NOGUEIRA, 

S. F.; VICTORIA, D. C.; VICENTE, L. E.; BOLFE, E. L. Indicativo de pastagens 

plantadas em processo de degradação no bioma Cerrado. In: Anais XVII Simpósio 

Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 2015. 

 

ANDRADE, R. G.; BOLFE, E. L.; VICTORIA, D. C.; NOGUEIRA, S. F. Avaliação das 

condições de pastagens no Cerrado brasileiro por meio de Geotecnologias. Revista 

Brasileira de Agropecuária Sustentável, v. 7, n. 1, p. 34-41, 2017. 

 

ARANTES, A. E.; COUTO, V. R. M.; SANO, E. E.; FERREIRA, L. G. Potential of 

livestock intensification in Brazil based on agricultural census and remote sensing data 

analysis. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 2017, in prelo. 

 

ARANTES, A. E.; SANTOS, C. O.; FERREIRA, L. G.; FARIAS, S. E. M. Determinação 

do início e final da estação chuvosa para o Brasil com dados TRMM e o seu uso como 

proxy do período de crescimento das pastagens. In: XVIII Simpósio Brasileiro de 

Sensoriamento Remoto, p. 669-676, 2017b. 



73 

 

 

ARAÚJO FILHO, J. A. A. & CRISPIM, S. M. A. Pastoreio combinado de bovinos, 

caprinos e ovinos em áreas de Caatinga no nordeste do Brasil. In: I Conferência Virtual 

Global sobre Produção Orgânica de bovinos de Corte, 2002. 

 

ARAÚJO, F. M.; FARIA, A. S.; FERREIRA, L.G.; NOGUEIRA, S. H. M. Distribuição e 

avaliação da acuidade espacial dos mapeamentos da área de pastagem para. Anais XVIII 

Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 2017.  

 

ASNER, G. P.; TOWNSEND, A. R.; BUSTAMANTES, M. M. C.; NARDOTO, G. B.; 

OLANDER, L. P. Grazing systems, ecosystem responses and global change. Annual 

Review of Environment and Resources, v. 29, pp. 261-99, 2004. 

 

BARRETTO, A.; SPAROVEK, G.; MAULE, R. Modelagem da Aptidão do Meio Físico 

para Culturas Agrícolas. USP/ESALQ, 2010. 

 

BARROS, A. L. M.; PEREIRA, E. M.; HAUSKNECHT, J. C. O. V.; FERNANDES JR., J. 

S.; FERNANDES, M. H. M. R. Estratégias de intensificação em pecuária de corte: da 

pecuária extensiva à adubação de pastagens e integração lavoura-pecuária. In: PEDREIRA, 

C. G. S.; MOURA, J. C.; FARIA, V. P. (Org.). A empresa pecuária baseada em 

pastagens. Piracicaba: FEALQ, p. 29–51, 2011. 

 

BARROS, A. M. Agricultura de Baixa Emissão de Carbono: Avaliação do uso 

estratégico das áreas prioritárias do Programa ABC. Observatório ABC, Abril, 2017. 

 

BRAZ, S. P.; ALVES, B. J. R.; JANTALIA, C. P.; GUIMARÃES, A. P. Soil Carbon 

Stocks under Productive and Brachiaria Degraded Pastures in the Brazilian Cerrado. Soil 

Science Society of America Journal, v. 77, n. 3, p. 914–928, 2013. 

 

CHAGAS, C. S.; VIEIRA, C. A. O.; FERNANDES, E. I.; JUNIOR, W. C. Utilização de 

redes neurais artificiais na classificação de níveis de degradação em pastagens. Revista 

Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 13, n. 3, p. 319-327, 2009.  

 



74 

 

CLEVELAND, R. B.; CLEVELAND, W. S.; McRAE, J. E.; TERPENNING, I. STL: A 

Seasonal-Trend Decomposition Procedure Based on Loess. Journal of Official Statistics, 

v. 6, n. 1, p. 3-73, 1990. 

 

DAVIDSON, E. A.; ASNER, G. P.; STONE, T. A.; NEILL,C.; FIGUEIREDO, R. O. 

Objective indicators of pasture degradation from spectral mixture analysis of Landsat 

imagery. Journal of Geophysical Research, v. 113, 2008. 

 

DIAS-FILHO, M. B. Degradação de pastagens: processos, causas e estratégias de 

recuperação. 4ª Ed. Ed. Do Autor – Belém, PA, 2011.  

 

DIDAN, K.; MUNOZ, A. B.; SOLANO, R.; HUETE, A. MODIS Vegetation Index 

User’s Guide (MOD13 Series) Collection 5, 2015. Disponível em: < 

http://titulaciongeografia-sevilla.es/contenidos/profesores/materiales/archivos/2016-10-

10MODIS_VI_UsersGuide.pdf> Acesso em: 28 de agosto de 2017. 

 

FÜLLER, D. O. Trends in NDVI time series and their relation to rangeland and crop 

production in Senegal, 1987-1993. International Journal of Remote Sensing, v. 19, n. 

10, p. 2013-2018, 1998. 

 

GAITÁN, J. J.; BRAN, D.; OLIVA, G.; CIARI, G.; NAKAMATSJU, V.; SALOMONE, 

J.; FERRANTE, D.; BUONO, G.; MASSARA, V.; HUMANO, G.; CELDRÁN, D.; 

OPAZO, W.; MAESTRE, F. T. Evaluating the performance of multiple remote sensing 

indices to predict the spatial variability of ecosystem structure and functioning in 

Patagonina steppes. Ecological Indicators, v. 34, p. 181-191, 2013. 

 

GAO, Q.; LI, Y.; WAN, Y.; LIN, E.; XIONG, W. Grassland degradation in Northern Tibet 

based on remote sensing data. Journal of Geographical Sciences, v. 16, n. 2, p. 165-173, 

2006. 

 

GUARDA, V. D. A.; QUEIROZ, F. M.; MONTEIRO, H. C. Diferimento de pastagens: 

ajustando a alimentação do rebanho para a época seca do ano. In: Informativo Técnico 

Núcleo de Sistemas Agrícolas da Embrapa Pesca e Aquicultura, 2015. 



75 

 

 

HUETE, A. R.; DIDAN, K.; MIURA, T.; RODRIGUEZ, E. P.; GAO, X.; FERREIRA, L. 

G. Overview of the radiometric and biophysical performance of the MODIS vegetation 

indices. Remote Sensing of Environment, v. 83, p. 195-213, 2002. 

 

IBGE/MMA. Mapa de Biomas e de Vegetação. 2004. Disponível em: < 

https://ww2.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/21052004biomashtml.shtm> Acesso 

em: 18 de Outubro de 2017. 

 

JIN,Y.; YANG, X.; QIU, J.; LI, J.; GAO, T.; WU, Q.; ZHAO, F.; MA, H.; YU, H.; XU, B. 

Remote Sensing-Based Biomass Estimation and Its Spatio-Temporal Variations in 

Temperate Grassland, Northern China. Remote Sensing, v. 6, p. 1496-1513, 2014. 

 

KICHEL, A.N.; COSTA, J.A.A.; ALMEIDA, R.G. Vantagens da recuperação e renovação 

de pastagens degradadas com a utilização de sistemas integrados de produção 

agropecuária. Revista Agro & Negócios, v.11, n.14, p.48-50, 2012. 

 

LI, Z.; HUFFMAN, T.; McCONKEY, B.; TOWNLEY-SMITH, L. Monitoring and 

modeling spatial and temporal patterns of grassland dynamics using time-series MODIS 

NDVI with climate and stocking data. Remote Sensing of Environment, v. 138, p. 232–

244, 2013.  

 

LIMA, P. C. F. Áreas degradadas: métodos de recuperação no semi-árido brasileiro. In: 

XXVII Reunião Nordestina de Botânica, 2004. 

 

MA, W. H.; LIU Z.; WANG, Z.; WANG, W.; LIANG, C.; TANG, Y.; HE, J.; FANG, J. 

Biomass carbon stocks and their changes in northern China’s grasslands during 1982-2006. 

Science China Life Sciences, v. 53, n. 7, p. 841–850, 2010.  

 

MACEDO, M. C. M. & ZIMMER, A. H. Sistema pasto-lavoura e seus efeitos na 

produtividade agropecuária. In: Favoretto, V.; Rodriques, L.R.A.; Reis, R.A. (eds.). 

Simpósio Sobre Ecossistemas de Pastagens, 2, 1993. 

 



76 

 

 MACEDO, M. C. M. Pastagens no ecossistema do cerrado: pesquisas para o 

desenvolvimento sustentável. In: Andrade, R.P.; Barcelos, A.O.; Rocha, C.M.C. (eds.). 

Simpósio Sobre Pastagens nos Ecossistemas Brasileiros – Pesquisas para o 

Desenvolvimento Sustentável, 32, Brasília, 1995. 

 

MÜLLER, M. M. L.; GUIMARÃES, M. F.; DESJARDINS, T.; MARTINS, P. F. S. 

Degradação de pastagens na Região Amazônica: propriedades físicas do solo e 

crescimento de raízes. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 36, n.11, p. 1409-1418, 

2001. 

 

NASUTI, S.; EIRÓ, F.; LINDOSO, D. Os Desafios da Agricultura no Semiárido 

Brasileiro. Sustentabilidade em Debate, v. 4, n.2, p. 276-298, 2013. 

 

NUMATA, I.; ROBERTS, D. A.; CHADWICK, O. A.; SCHIMEL, J.; SAMPAIO, F. R.; 

LEONIDAS, F. C.; SOARES, J. V. Characterization of pasture biophysical properties and 

the impact of grazing intensity using remotely sensed data. Remote Sensing of 

Environment, v. 109, p. 314-327, 2007. 

 

OLIVEIRA, P. P. A.; TRIVELIN, P. C. O.; OLIVEIRA, W. S.; CORSI, M. Fertilização 

com N e S na recuperação de pastagem de Brachiaria brizantha cv. Marandu em neossolo 

quartzarênico. Revista Brasileira de Zootecnia, v.34, n.4, p.1121-1129, 2005. 

 

PEDREIRA, C. G. S.; SILVA, L. S.; ALONSO, M. P. Use of grazed pastures in the 

Brazilian livestock industry: a brief overview. In: EVANGELISTA, A. R.; AVILA, C. L. 

S.; CASAGRANDE, D. R.; LARA, M. A. S.; BERNARDES, T. F., Proceedings of the 

1st International Conference on Forages in Warm Climates, p. 7–17, 2015. 

 

PONGRATZ, J.; REICK, C.; RADDATZ, T.; CLAUSSEN, M. A reconstruction of global 

agricultural areas and land cover for the last millennium. Global Biogeochemical Cycles, 

v. 22, p. 16, 2008. 

 

PONZONI, F. J.; KUPLICH, T. M.; SHIMABUJURO, Y. E. Sensoriamento remoto no 

estudo da vegetação. 2ª Ed. Oficina de Textos, 2010. 



77 

 

 

RUNNING, S. W.; MU, Q.; ZHAO, M.; MORENO, A. User’s Guide MODIS Global 

Terrestrial Evapotranspiration (ET) Product, 2017. Disponível em: < 

https://ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov/missions-and-

measurements/modis/MOD16_ET_User-Guide_2017.pdf> Acesso em: 05 de Dezembro de 

2017. 

 

RUNNSTRÖM, M. C. Is Northern China Winning the Battle Against Desertification? 

AMBIO: A Journal of Human Environment, v. 29, n.8, p. 468-476, 2000. 

 

SANTOS, R. S. M.; OLIVEIRA, I. P.; MORAIS, R. F.; URQUIAGA, S. C.; BODDEY, R. 

M.; ALVES, B. J. R. Componentes da parte aérea e raízes de pastagens de Brachiaria spp. 

em diferentes idades após a reforma, como indicadores de produtividade em ambiente de 

Cerrado. Pesquisa Agropecuária Tropical, v.37, n.2, p.119-124, 2007. 

 

SANTOS, H. G.; CARVALHO JÚNIOR, W.; DART, R. O.; ÁGLIO, M. L. D.; SOUSA, J. 

S.; PARES, J. G.; FONTANA, A.; MARTINS, A. L. S.; OLIVEIRA, A. P. O Novo Mapa 

de Solos do Brasil Legenda Atualizada. Embrapa, Documentos, 2011, 230 p. 

 

SILVA, B. B. Aplicações Ambientais Brasileiras com Geoprocessamento e 

Sensoriamento Remoto. Ed: EDUFCG, 2013. 

 

STEINFELD, H.; GERBER, P.; WASSENAAR, T.; CASTEL, V.; ROSALES, M.; 

HAAN, C. Livestock’s long shadow: environmental issues and options. Food and 

Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2006. 

 

SUERTEGARAY, D. M. A.; VERDUM. R.; BELLANCA, E. T.; UAGODA, R. S. Sobre 

a gênese da arenização no sudoeste do Rio Grande do Sul. Terra Livre, n. 24, p. 135-150, 

2005. 

 

ZOCCAL, R.; ASSIS, A. G.; EVANGELISTA, S. R. M. Distribuição geográfica da 

pecuária leiteira no Brasil. Embrapa Circular Técnica, 2006, 88 p. 

 



78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice 2 - MODIS estimates of pasture productivity in the Cerrado 

based on ground and Landsat-8 data extrapolations
1
 

 

 

 

 

 

Abstract: With approximately 175 Mha (38% of which in the Cerrado biome), pastures 

are the main land use form in Brazil. Aiming at improving pasture utilization, in this study 

we combined field and satellite data to assess the biophysical characteristics and 

productivity patterns of the Cerrado pasturelands. From October 2013 to September 2014, 

field data of total and green biomass and percent green cover (%GC) were collected in two 

study areas located in the municipality of Uberlândia, Minas Gerais State. These data were 

extrapolated to the entire Cerrado biome through regression equations involving NDVI 

values derived from Landsat-8 OLI and Terra MODIS sensors for the year 2014. Total 

green biomass in the growing season was used to estimate potential livestock 

intensification in terms of animal unit (AU) per hectare. Average green biomass values 

ranged from 1,482 kg ha
-1

 in August (dry season peak) to 2,878 kg ha
-1

 in March (end of 

the rainy season), while %GC ranged from 49% in August to 66% in January and April 

2014. Considering the estimated availability of green forage, cattle stocking rate in the 

Cerrado could increase, on average, from 1.11 AU ha
-1

 to 2.56 AU ha
-1

. 

 

Keywords: pasture monitoring; pasture biomass; MODIS vegetation indices; biophysical 

images; livestock intensification.   

 

 

4.1. Introduction 
 

 Pastures, consisting of grass, herbaceous, and shrub species, are used in the diet of 

ruminant animals (PEREIRA et al., 2001), occupy about 34 million km
2
 (23%) of the 

planet’s emerging lands (PONGRATZ et al., 2008), and store approximately 30% of their 

total soil carbon stock (GRACE, 2004). In recent years, more than 20% of the world's 

native pastures have been converted to cultivated pastures. In the tropical regions, the 

                                                
1 Submitted to Journal of Applied Remote Sensing 
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species that gained commercial prominence and spatial coverage were the Panicum, 

Brachiaria and Pennisetum (CONNANT & PAUSTIAN, 2000; VALLE et al., 2009).  

Among the tropical countries, those with the highest cattle stock and the highest 

percentage of the gross domestic product (GDP) related to cattle ranching are India and 

Brazil, respectively (HERRERO et al., 2013; ROBINSON et al., 2014). In fact, Brazil has 

the largest cattle herd in the world (~ 215 million head) and is the second largest producer 

and exporter of beef (IBGE, 2015). This rapid and conspicuous growth was based on the 

Nelore-Cerrado-Brachiaria tripod (FERRAZ & FELÍCIO, 2010). It is estimated that 56% 

of the ~175 million hectares of pastures in Brazil (PARENTE et al., 2017)
 
are planted 

pastures, mostly of the Brachiaria and Panicum genre (KARIA et al., 2006; MACEDO et 

al., 2013).  

The planted species were adopted by cattle ranchers in the country in the late 1970s 

to replace native species, as they have higher regrowth rate and animal support capacity, 

and adapt well to the climate seasonality and to the soils with poor fertility and high 

aluminum content (VALLE et al., 2009)
 
encountered in the Cerrado biome. This biome 

concentrates around 38% of the pasturelands and is responsible for about 55% of the 

national beef production (MACEDO, 1995; PERON & EVANGELISTA, 2004). More 

recently, in spite of the strength of the cattle sector, the productivity of the Brazilian 

pastures is decreasing, with about 30% of the national pastures and 50% of the Cerrado 

pastures already presenting some level of degradation (OLIVEIRA et al., 2004; SILVA et 

al., 2013). Economic and environmental losses caused by degraded pastures indicate the 

need to identify and monitor pasture productivity in a periodic and systematic manner, 

what can be done cost-effectively with satellite images. 

As different studies demonstrate (JIN et al., 2014; GAITÁN et al., 2013; 

BUTTERFIELD & MALMSTÖM, 2009), satellite images converted to vegetation indices, 

in association with field data, enable the retrieval of a variety of information at the 

landscape scale. And as these studies show, the relationship between the normalized 

vegetation index (NDVI) and surface biophysical parameters vary according to sites, 

stands and metrics (SANTIN-JANIN, 2009). In part, these distinct responses result from 

limitations inherent to the NDVI, such as its insensitiveness to the woody components of 

the vegetation, its tendency to saturate with increasing amounts of biomass, and its 

attenuation due to atmospheric effects (TIAN et al., 2016; HUETE et al., 2002). Despite 

all these limitations, the NDVI based regional extrapolation of ground biophysical 
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parameters allows for the translation of spectral features into biologically meaningful 

information (PARUELO et al., 1997).   

Specifically concerning the use of orbital imagery to identify and map pasture 

condition in the Cerrado, data from the MODIS sensor (Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer), onboard the Terra and Aqua platforms, converted to vegetation indices 

(i.e. MOD13 products), have been used to estimate pasture percent green cover (%GC) 

(FERREIRA et al., 2013a), net primary productivity (NPP)
 
(FERREIRA et al., 2013b), or 

even more than one parameter (e.g. different phenological metrics) (AGUIAR et al., 2017). 

However, these studies, focused on the spatio-temporal dynamics of the Cerrado pastures, 

have been conducted without the necessary field control. In the present study, we combine, 

in a novel way, field and satellite data, with the aim of evaluating, regionally and over a 

complete seasonal cycle, the biophysical characteristics and productivity patterns of the 

Cerrado pasturelands. In addition, based on the estimated forage yield of these pastures, we 

assess the potential cattle stocking rate in the Cerrado. 

 

4.2. Experimental Design 
 

4.2.1. Study Area 

 

4.2.1.1. Brazilian Cerrado 

 

 The Cerrado is an upland biome that is located in the central portion of Brazil, 

covering 25% of the national territory (~ 2 million km²). It is formed by a mosaic of 

grasslands, shrublands and forestlands, which nowadays corresponds to about 55% of the 

biome
 
(MMA, 2015; EITEN, 1972). According to

 
MMA (2015), there are approximately 

60 million hectares of cultivated pastures in this biome, representing 70% of the Cerrado’s 

anthropic areas. 

The Cerrado’s climate is tropical seasonal with dry winter (May to September) and 

wet summer from October to April (ALVARES et al., 2013). According to data from the 

Tropical Rainfall Measurement Mission (TRMM) satellite, approximately 45% of the 

Cerrado’s pasturelands have the beginning and end of the growing cycle coinciding with 

this wet period
 
(ARANTES et al., 2017a). Differences in this pattern are observed mainly 

in the north of the Cerrado, where the beginning of the growing season occurs in 

December-January and the end in May-June, as well as in the southwest region, where a 
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difference of one month is observed, beginning in November and ending in March (Figure 

4.1).  

In the Cerrado biome, annual temperature, precipitation, and evapotranspiration 

range from 20° C to 26° C, from 1,300 mm to 1,900 mm, and from 800 to 1,200 mm, 

respectively (ALVARES et al., 2013). The areas with the highest rainfall are located in the 

western portion of the biome, in the transition zone with the Amazon biome, while the 

areas with lower rainfall are found in the eastern and southwestern portions, that is, in the 

border with the Caatinga and Mata Atlântica biomes (Figure 4.2a).  

 

Figure 4.1 - Beginning (a) and end (b) of the growing season of the Cerrado pasturelands 

(within the Cerrado limits, areas in white correspond to other land-cover / land-use 

classes). States: BA - Bahia, GO - Goiás, MA - Maranhão, MT - Mato Grosso, MS - Mato 

Grosso do Sul, MG - Minas Gerais, PR - Paraná, PI - Piauí, SP - São Paulo, TO - 

Tocantins, DF - Federal District. Source: Arantes et al., (2017a). 
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Figure 4.2 - Total precipitation (TRMM data) in the growing season (October to April) for 

the period of 2013 to 2014 (a) and soil quality for the Cerrado pasturelands (low 1 to 3, 

medium 4 to 6 and high 7 to 9), as proposed by Arantes et al., (2017a) (b) (within the 

Cerrado limits, areas in white correspond to other land-cover / land-use classes). For state 

identification, see Figure 4.1. 

 

The soils of the Cerrado biome are generally deep and with low fertility, high iron 

and aluminum contents, and excellent internal drainage (BUOL, 2009). Pastures on soils of 

low agricultural potential are found in the east of Mato Grosso do Sul, southeast of Mato 

Grosso, and in most of the states of Tocantins, Maranhão, and Piauí (figure 4.2b). 

Interestingly, these are the pasturelands that have the lowest cattle stocking rates (< 0.8 AU 

ha
-1

; AU = animal unit, animal with live weight of 450 kg) (ARANTES et al., 2017b). 

 

4.2.1.2. Experimental Areas 

 

 Two study areas, located in the western portion of Minas Gerais State and occupied 

with Brachiaria brizantha were considered in this study: the Campus Glória of the Federal 

University of Uberlândia (latitude = -18º 56' 57"; longitude = -48º 12' 24") and the 

Douradinho Farm (latitude = -19 ° 08' 01"; longitude = -48 ° 42' 03") (Figure 4.3). 
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The climate of the study areas is typical of the Cerrado biome (that is, early rainfall, 

from October to late April). Rainfall during the field campaign period (2013-2014) was 

atypical for the region, with mean values of 547 mm from October to January, representing 

only 54% of the historical average (1,008 mm) (Figure 4.4). The low amount of rainfall in 

2014 was due to the occurrence of a dry spell in January and February 2014, lasting 28 

days, which reduced rainfall to only 206 mm, well below the historical average of 499 mm
 

(ROLDÃO & ASSUNÇÃO, 2012). The total precipitation for the growing season in the 

period from October 2013 to September 2014 was 1,196 mm, corresponding to 79% of the 

historical average. 

 

Figure 4.3 - Location of the study areas (Campus Glória and Douradinho Farm) in the 

Minas Gerais State (a), in the municipality of Uberlândia (b). Panoramic photographs of 

the study areas taken on April 29, 2014 (c). Panoramic view of the two Brachiaria 

grassland areas, obtained on April 29, 2014 by an unmanned aerial vehicle (UAV) is 

shown in (d). The two experimental areas were fenced to avoid grazing during the period 

of the experiment. For state identification, see Figure 4.1. 
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Figure 4.4 - Monthly rainfall in 2013 (October to December) and 2014 (January to 

September) for the study area, compared to the historical series (average values) from 1980 

to 2010. Data obtained from the meteorological station of the Federal University of 

Uberlândia (MG), located on the Santa Monica campus. Source: Adapted from Roldão & 

Assunção (2012). 

 

 

4.2.2. Materials and Methods 

 

4.2.2.1. Field biophysical data 

 

 The two experimental areas were fenced to prevent the presence of animals during 

the data gathering period. At the Campus Glória, a rectangle of 33.4 m x 28.0 m (~ 935 m²) 

was fenced, while a 30.0 m x 25.0 m (750 m²) rectangle was fenced at the Douradinho 

Farm. Deformed soil samples were collected at depths of 0 - 20 cm and 20 - 40 cm for 

texture analysis. For the purpose of environmental characterization, aerial photos of the 

two sites were obtained by a SenseFly - Swinglet Cam type unmanned aerial vehicle 

(UAV) with ~ 300 m flight height and 10 cm spatial resolution. 

Vertical digital photos and total biomass samples were also obtained, along 11 

field campaigns (Table 4.1), to evaluate the pasture productivity conditions. For each 

experimental area and field campaign, a transect was randomly defined, along which, eight 
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plots of 1 m
2
, equidistant from each other by three meters, were placed (Figure 4.5a). In 

each plot, digital photos were obtained by a conventional 8-bit RGB digital camera and a 

lens with a focal length of 6.1-18.3 mm. The photos were obtained with the camera 

arranged vertically in relation to the ground, at an approximate height of 1 meter (Figure 

4.5b). All photos were recorded in jpg format and a resolution of 1,280 x 960 pixels. The 

terrain area photographed by the camera corresponded to approximately 1 m x 0.80 m. 

 

Table 4.1 - Dates of the field campaigns and Landsat-8 Operational Land Imager (OLI) 

satellite overpasses. 

Dates 2013 2014 

Field 30/10 09/12 16/01 19/02 27/03 23/04 25/05 30/06 31/07 30/08 30/09 

Image 17/10 19/12 16/01 22/02 * 27/04 25/05 30/06 01/08 02/09 18/09 

* Cloud covered overpass in March 2014. 
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Figure 4.5 - Panoramic field photos illustrating the steps of data collection: plot 

preparation (a); vertical photo for %GC estimation (b); and destructive aerial biomass 

sampling (c). 

 

The digital photos were classified based on the maximum likelihood supervised 

classifier (MAXVER) (SCHOWENGERDT, 2007)
 
to estimate the %GC of each 1 m

2
 plot. 

The three classes considered were green leaves, dry leaves/bare soil, and shadows, and the 

resultant %GC values for each plot were averaged to a single value. The use of digital 

cameras for estimation of biophysical parameters, such as %GC, leaf area index (LAI), and 

fractions of photosynthetically active radiation (fAPAR), has become popular in recent 

years due to its simplicity of use, low cost of equipment, efficiency, and precision (WHITE 

et al., 2000; LIU et al., 2013). Another advantage is its capability to obtain data regardless 

of sky illumination, i.e. it works well in both clear or cloudy sky conditions (PEKIN & 

MACFARLANE, 2009). 

After obtaining the digital photos, all above-ground biomass found in each of the 

eight plots was cut, according to a frame with an area of 1 m
2
, a procedure known as the 

square method (SALMAN et al., 2006)(Figure 4.5c). The collected materials were stored 

in plastic bags and taken to the laboratory, where the green and dry leaves were placed in a 

forced circulation oven at 60 ± 5 ºC for 72 hours and weighed for biomass calculation. The 

biomass data of each plot and study area were again averaged to a single value. 

 

4.2.2.2. Extrapolation of field data to the Cerrado biome 
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 The main steps regarding the regional extrapolation of field data, considering all 

the pasture area in the Cerrado biome, are depicted in the flowchart shown in Figure 4.6. 

 

Figure 4.6 - Flow chart depicting the extrapolation, at the biome scale, of pasture green 

biomass and %green cover (%GC) data collected at the Campus Glória and Douradinho 

Farm field sites. 

 

Images from the Landsat-8 OLI satellite were selected according to the closest 

possible field campaign dates (Table 4.1) and acquired from the U. S. Geological Survey 

(USGS) Earth Explorer user interface. For each image, the digital values were converted to 

top-of-atmosphere apparent reflectances, followed by the NDVI calculation
 
(TUCKER, 

1979).  

For each NDVI image, the mean NDVI values were calculated for each of the two 

polygons covering the Gloria Campus (137 Landsat-8 pixels) and the Douradinho Farm 

(287 Landsat-8 pixels) (Figure 4.7) and related to the green biomass (kg ha
-1

) and %GC 

values obtained in the field by means of a simple regression analysis. In turn, these 

regression equations were applied to the NDVI images of two representative dates of the 

rainy (January 5, 2014) and dry (August 17, 2014) months in the Cerrado biome. 
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Figure 4.7 - Location of the pasture areas at Campus Glória (a) and Douradinho Farm (b) 

in a RGB Landsat-8 color composite (bands 5, 6 and 4), path/row 221/73 and April 29, 

2014 overpass. 

 

The Landsat-8 green biomass and %GC images for January 5, 2014 and August 17, 

2014 were degraded using a 17-by-17 pixels Gaussian convolution filter, weighed 

according to the MODIS point spread function, and resampled to 250 m spatial resolution 

using the nearest neighboring method (SCHOWENGERDT, 2007; ROJAS et al., 2002). 

 The 250 m resampled Landsat-8 OLI images of green biomass and %GC were then 

extrapolated to the entire Cerrado biome based on the MOD13Q1 NDVI images, collection 

6, which are generated using the Maximum Value Composite - Constrained View (MVC-

CV) approach. The MVC-CV selects the best observation over a period of 16 days, defined 

in terms of the highest NDVI value and lowest viewing angle
 
(HUETE et al., 2002; 

SOLANO et al., 2010). Prior to the use the MODIS NDVI images, residual noise was 

reduced by selecting the highest NDVI value between the two successive composited 

observations. The resultant monthly MVC NDVI images for 2014 were also smoothed via 

the Savitzky-Golay filter available in the TIMESAT software, considering a two-month 

window (SAVITZKY & GOLAY, 1964). 

For the regional extrapolation of the Landsat_based biophysical images, the 250 m 

green biomass and %GC estimates were regressed against the smoothed MODIS NDVI 
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values. Specifically, a set of 150 random points were obtained from the Cerrado TerraClass 

pasture cover
 
(MMA, 2015), considering only the pasture polygons with a radius greater 

than 250 m and associated with good observations, according to the Landsat-8 quality 

assurance image (c). For each point, the green biomass and %GC values were extracted for 

the overpasses of January 5, 2014 and August 17, 2014, as well as the respective MODIS 

NDVI values for January and August, 2014. Based on these values, two regression 

equations were obtained, which were applied to the 12 smoothed MODIS NDVI images 

from 2014 to generate 12 green biomass and %GC images regarding the entire Cerrado 

pasture area.  

 

4.2.2.3 Potential for intensification 

 

 According to the methodology proposed by
 
Arantes et al. (2017b), the accumulated 

growing season green biomass was used to estimate the potential cattle stocking rate (AU 

ha
-1

), given the availability of forage for animal consumption. To estimate this rate, the 

production and the daily biomass demand of one AU was determined. The green biomass 

production in the growing season was divided by 0.8, since 80% of the biomass production 

occur in this period, and then by 365, to obtain the daily production.  

The daily biomass requirement of 1 AU was set as 22.50 kg (ARANTES et al., 

2017b), i.e. twice the daily consumption (2.5% of the live weight), since part of the 

biomass is clumped. The potential cattle stocking rate, based on the green biomass yield, 

was compared with the actual cattle stocking rate in 2015, generated by
 
Arantes et al. 

(2017b), where the cattle stocking at the municipality level was obtained from the cattle 

herd composition in 2006 and the total cattle herd in 2015. From the difference between 

the expected and current cattle stocking rates, it was estimated the cattle ranching 

intensification potential in the Cerrado biome.  

 

4.2.2.4 Ancillary data 

 

 Two important ancillary data that supported the analyzes of this study were the 

TRMM based precipitation estimates and the soil quality information. The green biomass 

and %GC images were analyzed in relation to the environmental conditions of the various 

locations of the Cerrado biome, according to the average monthly precipitation data 
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derived from TRMM images from 1998 to 2015. The beginning and end of the growing 

season were retrieved using the threshold method available in the TIMESAT software, 

where the beginning corresponds to the date where the precipitation increases more than 

20% of the minimum value, and the end where the precipitation decreases to more than 

80% of the maximum value (JÖNSSON & EKLUNDH, 2004). The beginning and end of 

the growing season masks were used to estimate the accumulated precipitation, the 

accumulated green biomass, and the mean %GC during the growing season. 

The soil quality information was obtained from
 
Barretto et al. (2010), who, based 

on 5,437 soil profiles acquired in the scope of the RADAMBRASIL project, generated 

images related to the rooting capacity, soil drainage capacity, and fertility, synthesized, via 

an harmonic mean, into a single quality image (that is, a quality index, whose values vary 

from 0 to 1). 

 

4.3. Results and Discussions 
 

4.3.1. Total biomass, green biomass and %GC in the experimental areas 

 

 For the two study areas, the mean total biomass values collected in the field from 

October 2013 to September 2014 are shown in Figure 4.8. For the Campus Glória and 

Douradinho Farm, the total biomass produced from October 30, 2013 to April 23, 2014 

(175 days, rainy season), considering only the incremental variation between two 

consecutive months, were 5,216 kg ha
-1

 (29.8 kg ha
-1

 day
-1

) and 2,670 kg ha
-1

 (15.3 kg ha
-1

 

day
-1

), respectively. Other studies with Brachiaria brizantha showed higher values in the 

rainy season. Rodrigues et al. (2011) found an average yield of 47.1 kg ha
-1

 day
-1

 in the 

municipality of Nova Odessa, São Paulo State. Rosa & Sano (2013) indicated an average 

yield of 33.1 kg ha
-1

 day
-1

 in the Paranaíba river basin, Minas Gerais State. These 

differences in the total biomass accumulation rates are due to several factors, such as soil 

fertility, water storage capacity, and rainfall and temperature patterns of each site. 

In the dry season (May to September), biomass production was negligible due 

mainly to lower water availability for pasture growth. This fact, associated with the lack of 

grazing, prevents forage growth. At the end of the dry season (August and September), 

there was a reduction in the total biomass values, due to the rapid decomposition of the 

above-ground dry biomass, a typical phenomenon in the Cerrado biome during this period. 

For example, Bernardes et al. (2010) reported that 33% of the Brachiaria and Panicum dry 
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biomass in the municipality of Santo Antônio de Goiás, Goiás State, were decomposed 

after 75 days of forage cutting.  

 

Figure 4.8 - Total monthly biomass (kg ha
-1

) values for the Campus Glória and 

Douradinho Farm field pasture samples, from October 2013 to September 2014, with the 

respective monthly precipitation values obtained from the Federal University of Uberlândia 

(UFU) meteorological station. 

 

The Douradinho Farm pasture produced 63% of the total biomass found in the 

Campus Glória experimental area, which can be partially explained by the soil texture, 

which is very clayey at the Campus Glória and sandy loam at the Douradinho Farm (Table 

4.2). The effect of soil texture differences can be verified in the aerial photos obtained with 

an UAV on April 29, 2014, where the pastures of Campus Glória were greener than those 

of the Douradinho Farm (Figure 4.3). In addition, rainfall from January to September 2014 

corresponded to 53% of the historical average for the city of Uberlândia (Figure 4.8), 

contributing to the decrease in the dry mass production, especially at the Douradinho Farm. 

 

Table 4.2 - Textural characterization of the soils of the study areas (covered with 

Brachiaria brizantha) in the municipality of Uberlândia/MG. 

Study area Layer 

(cm) 

Coarse 

sand 

(%) 

Fine 

sand 

(%) 

Silt 

(%) 

 

Clay 

(%) 

 

Textural class 

 

Campus Glória 0 - 20 12.5 6.6 12.4 68.5 Very clayey 
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20 - 40 11.8 8.6 18.5 61.2 Very clayey 

Douradinho 

Farm 

0 - 20 27.0 52.1 6.7 14.3 Sandy loam 

20 - 40 26.3 55.5 3.2 15.0 Sandy loam 

 

For the Campus Glória and Douradinho Farm pastures, Figure 4.9a shows the green 

biomass distribution from October 2013 to September 2014, considering only an 

incremental variation between two consecutive months. In the rainy season (October 2013 

to April 2014), Campus Glória produced 2,114 kg ha
-1

 of green biomass (12.1 kg ha
-1

 day
-

1
), while Douradinho Farm produced 1,426 kg ha

-1
 (8.1 kg ha

-1
 day

-1
) of green biomass.  

 

Figure 4.9 - Monthly green biomass (kg ha
-1

) (a) and % green cover (b) values of the field 

pasture samples from Campus Glória and Douradinho Farm, from October 2013 to 

September 2014 (with the respective precipitation values obtained from the UFU 

meteorological station). 

 

Unlike the total biomass, the green biomass tends to follow the seasonal 

precipitation curve, that is, green biomass increases in October due to the beginning of the 

rainy season, and decreases in May, as a result of the end of the rainy season. The increase 

was more abrupt for the Campus Glória pasture, because, with the first rainfall, the more 

clayey soil of this area favors the water retention and the rapid recovery of the Brachiaria. 

On the other hand, the Douradinho Farm pasture presented a more gradual recovery and a 

smaller difference between the dry and wet seasons. At the Douradinho Farm, there was a 

more pronounced drop off in the green biomass in February because of the occurrence of a 

dry spell in January (CASTANHO, 2014). Because of the more sandy soil, with less water 

retention capacity, this pasture is more sensitive to short dry spells. The relationship 
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between green and total biomass in the rainy season was 41% and 53% for the Campus 

Glória and Douradinho Farm, respectively. In the dry season, these relationships decreased 

to 16% and 18%, respectively. 

 The mean %GC in the growing season was also higher for the pastures of the 

Campus Glória (59%) than that of the Douradinho Farm (average of 46%) (Figure 4.9b). 

For the two study areas, in February, the decrease in %GC values was more pronounced 

than that of green biomass, indicating that %GC is more affected by water stress. 

 

4.3.2. Extrapolation of field data for the whole Cerrado biome 

 

4.3.2.1. Regression equations 

 

 The regression equations between field green biomass and %GC with the Landsat-8 

OLI NDVI images are presented in Figure 4.10. The pasture green biomass and NDVI 

values presented a better fit for the exponential regression, with a coefficient of 

determination (R²) equal to 0.60. For the relationship between %GC and NDVI, the best 

adjustment occurred for the logarithmic regression, with a R² of 0.56.  

 

Figure 4.10 - Exponential and logarithmic regressions between field green biomass and 

NDVI (a), and %green cover and NDVI (b) for both study areas (Campus Glória and 

Douradinho Farm). 

 

Considering the relationship between the 250 m Landsat_based biophysical images 

(i.e. green biomass images and %GC) and MODIS NDVI values, the best fit between 

green biomass and NDVI data was for the exponential regression (R² = 0.86), while 
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between green cover and NDVI data was for the linear regression (R² = 0.83) (Figure 

4.11). 

 

Figure 4.11 - Exponential and linear regressions between green biomass (a) and %green 

cover (b) data derived from Landsat-8 (degraded and re-sampled to 250 m) and the 

corresponding MODIS NDVI values. 

  

4.3.2.2. Green biomass and %GC for the Cerrado biome pasturelands 

 

 Figures 4.12 and 4.13 show, for all the pasture areas in the Cerrado biome, the 

monthly green biomass and %GC for the year 2014. The monthly green biomass and %GC 

showed a high correlation with the rainfall regime in the Cerrado, demonstrating the 

influence of the climatic seasonality on the functioning and biophysical response of the 

Cerrado pasturelands. In general, green biomass and %GC started to increase in 

November, one month after the rainfall starting in October, and decreased significantly in 

June, two to three months after the end of the growing season in March and April. 

Therefore, pastures present a greater amount of green biomass in February (2,972 kg ha
-1

) 

and March (2,878 kg ha
-1

) and lower amounts in August (1,482 kg ha
-1

) and September 

(1,524 kg ha
-1

). 

The pastures that presented the largest reductions in green biomass and shorter 

growth periods (~ five months) are located in the eastern portion of the Cerrado, a region 

characterized by low amounts of rainfall in the growing season. This same pattern was also 

observed for pasturelands located in the central-eastern portion of Mato Grosso do Sul, 

where soils of lower quality predominate. Thus, for these two regions of the Cerrado, 

pastures remain dry for a longer time period during the year, when compared to other 



95 

 

regions of the biome. On the other hand, more drought-resistant pastures, i.e. that remain 

green for a longer time period, are located in the north of the Cerrado biome, in the 

Maranhão State. At this location, there was no significant reduction in green biomass, only 

500 kg ha
-1

 throughout the year, because of the longer duration of the growing season and 

the greater amount of precipitation in this region. 

 

Figure 4.12 - Monthly green biomass (kg ha
-1

) of the Cerrado biome pasturelands in 2014 

(within the Cerrado limits, areas in white correspond to other land-cover / land-use 

classes). 

 



96 

 

 

Figure 4.13 - Percentage of monthly green cover of the Cerrado biome pasturelands in 

2014 (within the Cerrado limits, areas in white correspond to other land-cover / land-use 

classes). 

 

The accumulated green biomass, on a monthly basis, during the growing season 

(Figure 4.14) showed a close to normal distribution with a slight positive asymmetry, 

varying from 515 to 45,650 kg ha
-1

, with an average of 17,274 kg ha
-1

. Sobrinho (2011) 

also found similar green biomass production values (average of 15,800 kg ha
-1

) in the rainy 

season in a study conducted in the experimental fields of Embrapa Gado de Corte in the 

municipality of Coronel Pacheco (MG) with Brachiaria specie. The regions with green 

biomass values below the average were located in the eastern portion of Mato Grosso do 

Sul and in the west of Bahia and Minas Gerais, while the regions with values above the 

average were in the Maranhão State, in the central portion of Goiás, and southwest of Mato 
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Grosso. The lowest amount of green biomass was found in the central-eastern portion of 

Mato Grosso do Sul, mainly due to the presence of sandy soils, with low agricultural 

aptitude. The higher biomass values in the northern Cerrado are probably related to the 

higher levels of precipitation in this region. 

 

Figure 4.14 - a) Spatialization and (b) frequency distribution of accumulated green 

biomass (during the growing season) for the Cerrado pastures (within the Cerrado limits, 

areas in white correspond to other land-cover / land-use classes). For state identification, 

see Figure 4.1. 

 

The %GC for the Cerrado biome also follows the seasonality of the Cerrado biome 

and the vegetation growing period (Figure 4.13). Compared to green biomass, the %GC 

depicted less spatial variability, with most of the Cerrado presenting values between 50% 

and 70%. From December to April, the Cerrado pastures presented %GC higher than 60%. 

In the driest months (June to November), most of the biome had values between 40% and 

50%, except for its eastern portion, which presented pastures with less than 40% of green 

cover. In the eastern part of the biome (Bahia and Minas Gerais), pastures lost their 

greenness in May, while in eastern Mato Grosso do Sul, the loss occurred in June. Only in 
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the north of the Cerrado, in the Maranhão State, pastures remained with more than 60% of 

green cover throughout the year. 

The mean %GC during the growing season for the Cerrado pasturelands presented 

a distribution close to normal, with a slight negative asymmetry, varying from 30% to 80% 

and an average value of 59% (Figure 4.15). The mean %GC of the Cerrado is the same as 

that of Campus Glória (59%) and higher than that of the Douradinho Farm (46%). The 

frequency distribution is narrower than that of the green biomass, indicating less 

variability. There were few pasture areas with less than 40% of green cover. The region 

with the lowest values of %GC and green biomass was the eastern part of the Cerrado 

biome (< 46% %GC). Unlike green biomass, the %GC in the central-eastern portion of 

Mato Grosso do Sul was higher than that of the eastern region of the Cerrado. 

 

Figure 4.15 - a) Spatialization and (b) frequency distribution of the mean %GC (during the 

growing season) for the Cerrado pastures (within the Cerrado limits, areas in white 

correspond to other land-cover / land-use classes). For state identification, see Figure 4.1. 

 

4.3.2.3. Potential cattle stocking rate 
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 Based on the accumulated growing season green biomass, and knowing the forage 

demand of an AU, it was possible to estimate the potential cattle stocking rate, according 

to the presumed availability of green forage for animal consumption. On a municipality 

basis, ~ 90% of the Cerrado pasturelands presented a real cattle stocking rate ranging from 

0.5 to 2 AU ha
-1

 and a potential cattle stocking rate ranging from 1.3 to 3.5 AU ha
-1

 (Figure 

4.16). These potential cattle stocking rate values, obtained from the extrapolated green 

biomass yields, were lower than those estimated by Arantes et al. (2017b) with the use of 

gross primary productivity (GPP) images (3 to 4.6 AU ha
-1

). These lower potential values 

are likely related to the fact that dry biomass was not considered, which are consumed in 

the lack of green leaves. For the Cerrado pastures, the potential for intensification, that is, 

the difference between estimated (2.56 AU ha
-1

) and current (1.11 AU ha
-1

) cattle stocking 

rates, was, on average, 1.45 AU ha
-1

. 

It can be noticed that the areas with lower current cattle stocking also had lower 

potential cattle stocking, except in the north of the Cerrado. Pastures with lowest potential 

cattle stocking rates (1.3 to 2.0 AU ha
-1

) were located in the eastern part of the Cerrado, in 

the states of Minas Gerais and Bahia. The areas with the greatest potential cattle stocking 

rates were located in the central part of the Goiás State, in the southwest and north of the 

Cerrado. At the northern end of the Cerrado, in the states of Maranhão and Tocantins, the 

potential cattle stocking rates were probably overestimated, since soil quality was not 

considered in the model. The same is true for most of the eastern portion of the Cerrado, 

and for the states of Mato Grosso and Mato Grosso do Sul. In these areas, the real cattle 

stocking rate is very low (< 0.8 AU ha
-1

), while the potential was very high.  
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Figure 4.16 - Current cattle stocking rate in 2015 (a) and potential cattle stocking rate 

(regarding the total green biomass available in the growing season) (b) for the Cerrado 

pasturelands (within the Cerrado limits, areas in white correspond to other land-cover / 

land-use classes). For state identification, see Figure 4.1. 

 

4.4. Concluding Remarks  
 

 Consistently, during a complete seasonal cycle (October 2013 to September 2014), 

data on total and green biomass and %GC were collected from two fenced pasture areas in 

the municipality of Uberlândia, Minas Gerais State. There was a high correspondence in 

the seasonal behavior of the green biomass and the %GC in the study areas with the 

precipitation patterns. The Gloria Campus pasture, with very clayey soil, presented higher 

green biomass and %GC than that of the Douradinho Farm, with sandy loam soil. For both 

study areas, green biomass and %GC peaks occurred in April, coincident with the end of 

the rainy season, suggesting that this is the most appropriate period to estimate and monitor 

the Cerrado’ pastures green biomass. 

 The green biomass and %GC data of the two study areas were extrapolated to the 

entire Cerrado pasturelands (~ 60 million hectares in 2013) via Landsat and Terra MODIS 
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images. The R
2
 between the field data and the Landsat_NDVI images were 0.60 for green 

biomass and 0.56 for %GC. Among other factors, the discrepancies between field and 

satellite data are likely related to the particular situation of sealing in which the ground-

truthed biophysical parameters were obtained, as well as to variations in soil color and 

moisture content, atmospheric spurious effects and the reduced NDVI sensitivity (with 

respect to increasing amounts of green biomass). The R
2
 between Landsat and MODIS 

data were much higher: 0.86 for green biomass and 0.83 for %GC. In spite of the 

differences between ground and remote sensing values and the limited number of field 

sites, we can consider that the extrapolated data via Landsat and MODIS biophysical 

images corresponded to the possible range of pasture conditions encountered in the 

Cerrado biome. 

Considering the growing period, it was observed that the regions of the Cerrado 

that had lower green biomass and %GC values were located in eastern Mato Grosso do 

Sul, western Goiás and western Minas Gerais, while areas with the highest amounts of 

green biomass and %GC were found in Maranhão and the southwest of the Cerrado. 

Interestingly, the areas with lower accumulated green biomass during the growing season 

also had lower current and potential cattle stocking rates. These are the areas with less 

carrying capacity, being associated to regions with poor soil quality, more rough 

topography and lower rainfall. As our results suggest, based on the estimated availability 

of green forage, cattle stocking rate in the Cerrado could increase, on average, from 1.11 

AU ha
-1

 to 2.56 AU ha
-1

. 

Results of this study demonstrated that the combined use of field data and satellite 

imagery (with high and moderate spatial resolutions), using an empirical scaling approach, 

can become a feasible alternative for the systematic monitoring of pasture productivity, not 

only in the Cerrado, but in other regions as well. It is also important to emphasize that the 

parameters considered in the field campaigns to characterize pasture conditions (i.e. 

biomass and %GC) are easy to obtain, have low cost and are effective in portraying the 

biophysical dynamics of these landscapes. 
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Apêndice 3 - Potential of livestock intensification in Brazil based on 

agricultural census and satellite data analysis
2
  

 

 

 

Abstract – Sustainable livestock intensification can mitigate the conflict between the 

expansion of food production and the conservation of natural ecosystems. This study 

aimed to analyze the potential of livestock intensification in Brazil during the 2014-2015 

growing period based on cattle stocking rate and pasture carrying capacity data. Stocking 

rate was estimated from the IBGE (Brazilian Institute of Geography and Statistics) 2006 

agricultural census and the 2015 municipality livestock production data. Pasture carrying 

capacity was derived by combining the MODIS (Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer) gross primary productivity data and the demand of dry matter per 

animal unit (AU = 450 kg of weight). The potential of intensification was determined by 

the difference between the carrying capacity and the bovine stocking in 2015. The cattle 

stocking rate for Brazil in 2014-2015 was 0.97 AU ha
-1

 and the carrying capacity was 3.60 

AU ha
-1

, with an average potential of livestock intensification of 2.63 AU ha
-1

. The largest 

average potential increase was observed for the South region (3.62 AU ha
-1

), while the 

smallest average increases were found in the North (2.13 AU ha
-1

) and Northeast regions 

(2.22 AU ha
-1

). 

 

Keywords: MODIS GPP, cattle stocking, Brazilian pasturelands, livestock intensification. 

 

5.1. Introduction 
 

 The livestock sector occupies 30% of the arable land, accounts for 40% of the 

world's agricultural gross domestic product and provides income to more than 1.3 billion 

people (HERRERO et al., 2013). About 20% of pasturelands (680 million hectares) in the 

world are estimated to be degraded due to inappropriate pasture management and meat 

production beyond their carrying capacity (POSTEL et al., 1998). Knowledge of the 

carrying capacity, which is the animal stocking rate that a pasture can carry without 

compromising its productivity, allows the indication of environmentally vulnerable areas 

or even undergrazed areas that can be intensified (EBRAHIMI et al., 2010). 

 In Brazil, cattle raising is extensive, presents low levels of technology and is mostly 

pasture-dependent (PAULINO et al., 2011). Therefore, livestock intensification may 

reduce competition between food production and environmental conservation (BOWMAN 

et al., 2012; STRASSBURG et al., 2014). As intensification depends on pasture quality 
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improvement and results in shorter raising and slaughtering periods, it can also contribute 

to the reduction of greenhouse gas emissions per animal unit (AU) (MAIA et al., 2009). 

 Improving pasture quality increases carbon sequestration (~ 0.6 Mg C ha
-1

 year
-1

 in 

well-managed pastures; ~ 0.3 Mg C ha
-1

 year
-1

 in degraded pastures) and water cycle from 

soil surface to the atmosphere (~ 45 mm m
-1

 in well-managed pastures; ~ 30 mm m
-1

 in 

degraded pastures) (MAIA et al., 2009; MAZZETTO et al., 2015; ANDRADE et al., 

2016). Thus, the identification of potential areas for livestock intensification is important 

for public policies such as the Low Carbon Agriculture Plan (Plano ABC - Agricultura de 

Baixo Carbono), created in 2010 by the Brazilian government to provide subsidized credits 

for restoration of low productive and low carrying capacity pastures in the country. 

 There are several methods to estimate the actual carrying capacity based on field or 

remote sensing data. Long et al. (2010) estimated the pasture carrying capacity in the 

Golog region (China) based on the integration of aboveground green biomass, cattle´s 

daily food consumption and number of heads. Strassburg et al. (2014) estimated the 

Brazilian stocking rate of about 0.85 AU ha
-1

 and the carrying capacity in the range of 

2.37-2.53 AU ha
-1

, according to three scenarios of dry matter production. 

 In this work, we used agricultural census and statistical data and MODIS_derived 

(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) gross primary productivity images to 

estimate the cattle stocking rate and the carrying capacity of the Brazilian pasturelands 

(regarding forage production) during the growing period of 2014-2015. From the 

relationship between the carrying capacity and the stocking rate, we determined the 

livestock intensification potential. 

 

5.2. Material and Methods 
 

5.2.1. Agricultural census and remote sensing data 

 

 This study was based on data from the Municipality Livestock Production (PPM – 

Produção da Pecuária Municipal) (IBGE, 2015), from which the total number of herds in 

Brazil in 2015 was estimated, as well as on the 2006 Agricultural Census data (IBGE, 

2006) in which the livestock data from farms with more than 50 herds were classified into 

three groups of age: < 1 year (calves and heifers); 1–2 years (steers and heifers); and > 2 

years (cows, bulls, oxen/beef calves and oxen/working calves) (Table 5.1). 

 



111 

 

Table 5.1 – Initial, final and mean weight of each age group, with equivalent animal unit 

(AU). 

Animal Category Initial Weight 

(kg) 

Final Weight 

(kg) 

Mean Weight 

(kg) 

AU 

Calves 32 225 129 0,29 

Heifer 32 180 106 0,23 

Steer 225 360 293 0,65 

Heifers 180 315 248 0,55 

Cows - 450 450 1,00 

Bulls - 600 600 1,33 

Oxen and 

beef calves 

360 489 424 0,94 

Oxen and 

working calves 

- 650 650 1,44 

 

Another important source of data was the Brazilian pasture synthesis map
3
, a 

compilation work conducted by our group at the Image Processing and GIS Lab at the 

Federal University of Goias (ARAÚJO et al., 2017). This map comprises both the visual 

interpretation of 2015 Landsat-8 scenes for the Mata Atlântica and Caatinga biomes and 

the use of recent existent public maps for the other remaining biomes, i.e. Amazon 

(TerraClass Amazon), Cerrado (TerraClass Cerrado), Pantanal (Upper Paraguay Basin - 

WWF Brasil), and Pampa (IBGE). 

In order to determine the dry matter production of the Brazilian pastures, an 

important input parameter for estimating the carrying capacity, images from the MODIS 

gross primary productivity (GPP) MOD17A2H product were selected (RUNNING et al., 

2004; RUNNING & ZHAO, 2015). This product estimates the dry matter production 

through a biophysical model that incorporates the light use efficiency concept, i.e. an 

estimate of the fraction of incident energy that is converted into plant tissue or used in the 

breathing process, which varies according to the genetic conditions of the vegetation and 

the soil and climatic conditions (HILKER et al., 2008). The MOD17A2H GPP is available 

at every eight days, with a spatial resolution of 500 m and also includes information on 

incident solar radiation, water vapor deficit and air temperature in its model. 

 

5.2.2. Analytical procedures 

 

                                                
3 http://maps.lapig.iesa.ufg.br/?layers=pa_br_areas_pastagens_250_2016_lapig 
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Based on the assumption that the herd composition (number of herds in each age  

group) remained nearly the same between 2006 and 2015, the total number of cattle in 

2015 was multiplied by the percentage of each category in 2006 (i.e. the ratio of cattle 

number per age group in relation to the total cattle size) (Figure 5.1). For each category, 

the total weight, based on average values from the literature for the Nelore breed (85% to 

90% of the Brazilian cattle ranching) (MOUSQUER et al., 2014), was converted to 

equivalent animal units (AU) of 450 kg, which were then divided by the pasture area of 

each Brazilian municipality for deriving the respective stocking rates. 
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Figure 5.1 - Flowchart for estimation of cattle stocking rate and potential pasture carrying 

capacity in each Brazilian municipality. AU = animal unit; DM = dry matter; GPP = gross 

primary productivity. 

 

 To determine the carrying capacity, it was necessary to obtain information on dry 

matter production and the corresponding demand for cattle raising. The dry matter 

production was estimated from the accumulated eight-day GPP data during the 2014 - 

2015 pasture growing period, according to a rainy season mask that was prepared from 

monthly precipitation images obtained from the Tropical Rainfall Measurement Mission 

(TRMM) sensor (ARANTES et al., 2017). The GPP was considered only for the growing 

period because the water vapor pressure deficit data provided by the Global Modeling and 

Assimilation Office of the National Aeronautics and Space Administration (GMAO - 

NASA), used as a limiting factor in the MOD17A2H product, is consistently lower than 

the estimates from flux towers, which leads to erroneous estimates of GPP as the water 

deficit increases (HWANG et al., 2008). 

 The growing season GPP value was then multiplied by the carbon conversion factor 

in biomass, i.e. the carbon ratio found in the dry biomass of pastures. A factor of 2.7 was 

adopted since this is the typical value for Brachiaria brizantha, a variety commonly found 

in Brazil (NEUMANN-COSEL et al., 2011). As the GPP was estimated only for the 

growing period, yearly-based forage production was estimated by dividing the growing 

period dry matter production by 0.8, since 70 to 80% of production occur during the rainy 

period. Subsequently, the production of dry matter during the year was divided by 365 to 

obtain the daily production of dry matter. 

 To estimate the daily dry matter intake, we assumed that an AU needs, on average, 

2.5% of its live weight, that is, 11.25 kg of dry matter, and that forage demand is twice of 

its consumption, since part of the available forage is trampled or in senescence. Therefore, 

it is necessary to divide the dry matter consumption by the harvest efficiency (50%), 

obtaining a daily demand of 22.5 kg of dry matter for an animal weighing 450 kg. Finally, 

the GPP-based daily dry matter production was divided by the forage demand to derive the 

carrying capacity. From the difference between the carrying capacity and the bovine 

stocking in 2015, the intensification potential was determined. 

 

5.3. Results and Discussion 
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5.3.1. Stocking rate in 2015 

 

The estimated Brazilian cattle stocking rate in 2015 was 0.97 AU ha
-1

 (i.e. 170 

million AU in 175 million hectares of pasture), slightly higher than those found by 

Latawiec et al. (2014) (0.91 AU ha
-1

) and Strassburg et al. (2014) (0.85 AU ha
-1

). The 

Northeast region presented the lowest rate (0.63 AU ha
-1

), due mainly to limitations in soil 

fertility and climate. In this region, cattle are mostly found in low carrying capacity, native 

pastures (NASUTI et al., 2013) (Figure 5.2). Native or highly degraded pastures present 

stocking rates lower than 0.5 AU ha
-1

 while pastures over well-fertilized soils can reach 2.5 

AU ha
-1

 (COSTA et al., 2008). The states of Bahia (0.51 AU ha
-1

) and Pernambuco (0.55 

AU ha
-1

) presented the lowest national stocking rates. 

 

Figure 5.2 - 2015 cattle stocking rate (AU ha-1) in the Brazilian cultivated pastures
4
 

Regions: MW = Midwest; N = North; NE = Northeast; S = South; and SE = Southeast. 

 

 The South (1.18 AU ha
-1

) and North (1.22 AU ha
-1

) regions presented the highest 

stocking rates. In the South region, the high rates are related with soils with moderate 

                                                
4 http://maps.lapig.iesa.ufg.br/?layers=pa_br_bovinos_real_250_2017_lapig 
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agricultural aptitude and high levels of rainfall (BARRETTO et al., 2010; ALVARES et 

al., 2013). The stocking rate of Rio Grande do Sul State was 0.81 AU ha
-1

, below of what 

was expected for this state and much lower than the average rate for this region (1.18 AU 

ha
-1

). A possible explanation is an overestimation in the area of pasturelands reported by 

IBGE (ARAÚJO et al., 2017). The high stocking rates found in the North region result 

from high levels of rainfall and, more recently, from the decision of some major 

slaughterhouses to not market animals from recently deforested areas of the Brazilian 

Amazon anymore (GIBBS et al., 2015). 

 The Southeast region presented the second lowest stocking rate (0.86 AU ha
-1

), 

although several states in the region presented high stocking rate values. This was 

particularly the case of São Paulo State (1.34 AU ha
-1

), which concentrates a large number 

of feedlots and slaughterhouses. On the other hand, the eastern portion of the states of 

Minas Gerais and Rio de Janeiro, located in hilly terrains, presented low stocking rates 

(0.70 and 0.84 AU ha
-1

, respectively). In the Midwest region, stocking rate was similar to 

that from the South (1.03 AU ha
-1

), with the lowest rates found in the southern and central 

parts of Mato Grosso State and in the eastern part of Mato Grosso do Sul State, due to the 

presence of soils with low agricultural aptitude (BARRETTO et al., 2010). 

 In general, and excepting for the Southeast and Northeast regions, stocking rates 

found in this study were consistently higher than those found by Latawiec et al. (2014): 

South - 1.18 vs. 1.19 AU ha
-1

; North - 1.22 vs. 0.97 AU ha
-1

; Southeast - 0.86 vs. 0.94 AU 

ha
-1

; Midwest - 1.03 vs. 0.91 AU ha
-1

; and Northeast - 0.63 vs. 0.81 AU ha
-1

. 

 

5.3.2. Potential pasture carrying capacity 

 

 The potential Brazilian cattle carrying capacity was estimated in 3.60 AU ha
-1

. This 

means that if the current pasture area is maintained, we can increase the number of herds in 

Brazil up to 3.7 times (Figure 5.3). Compared to the actual stocking rate (0.97 AU ha
-1

), 

this value is likely to be overestimated, since the GPP does not consider productivity 

constraints, such as the soil physical and chemical limitations, as well as the limitations 

related to topography and inappropriate farm management. Nevertheless, a carrying 

capacity of 3.60 AU ha
-1

 is close to the value found by Simões et al. (2009) (4.00 AU ha
-1

) 

for an intensive production system, i.e. well-managed Panicum-dominated pasture with 

irrigation, intensive fertilizer application and rotational grazing. On the other hand, and 
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according to these authors, poorly managed Brachiaria-dominated pastures, with 

continuous grazing and without irrigation or fertilization present stocking rates around 1.00 

AU ha
-1

. 

 

Figure 5.3 - Potential carrying capacity (AU ha
-1

) of the Brazilian pasturelands
5
 . 

 

 The estimated carrying capacity was higher for the South (4.81 AU ha
-1

) and 

Midwest (3.45 AU ha
-1

) and lower for the North (2.85 AU ha
-1

). This regional gradient was 

similar to that found for the current stocking rate. The carrying capacities of the states of 

Santa Catarina (5.63 AU ha
-1

) and Rio Grande do Sul (5.04 AU ha
-1

) were considerably 

higher than the average Brazilian carrying capacity. Such high values found in the South 

region should result, partially, from possible errors in the TRMM based pasture growing 

mask defined for this region (which likely yielded a growth period longer than expected). 

 Considering the spatial patterns of the stocking rate and potential carrying capacity 

maps (Figures 5.2 and 5.3), we observe a relatively good agreement for municipalities and 

states located in the Midwest and North regions. On the other hand, in the Southeast 

region, especially in the hilly terrains, where the carrying capacity is high, the stocking rate 

is low. To a certain extent, this can be attributed to the fact that the MODIS algorithm uses 

                                                
5 http://maps.lapig.iesa.ufg.br/?layers=pa_br_capacidade_suporte_pastagem_250_2017_lapig 

http://maps.lapig.iesa.ufg.br/?layers=pa_br_capacidade_suporte_pastagem_250_2017_lapig
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the water vapor pressure deficit to represent the atmospheric water deficit, which is 

problematic for dry periods and for hilly terrains where water runoff is relevant (HWANG 

et al., 2008). Differences in the two maps are also found in areas subject to periodic 

flooding. This is the case of the western portion of Mato Grosso do Sul and the southern 

part of Mato Grosso (Pantanal biome) and northwestern of Goiás (Araguaia floodplain). 

Flooding reduces the vegetation index values, which is used to estimate the fraction of 

photosynthetically active radiation (fPAR), thereby underestimating the corresponding 

GPP values (PENATTI et al., 2015). 

 

5.3.3. Intensification Potential 

  

 The potential of livestock intensification in Brazil was, on average, 2.63 AU ha
-1

 

(Figure 5.4). The South (3.62 AU ha
-1

) and the Southeast (2.59 AU ha
-1

) regions presented 

the highest potentials of intensification since these regions presented the highest 

differences between stocking rate and carrying capacity. Once again, it is important to 

emphasize that in this study the potential of intensification is based solely on climatic 

conditions and on the current values of the stocking rate, not considering other 

environmental, social, technological, and management limitations. On the other hand, with 

heavy fertilization and optimum rainfall and temperature conditions, stocking rates may 

reach up to 10 AU ha 
-1

 (COSTA et al., 2008). 
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Figure 5.4 - Potential of livestock intensification (AU ha
-1

) of the Brazilian pasturelands
6
. 

 

 High potential of intensification was observed in the eastern portion of Minas 

Gerais, southern part of Bahia, and Pará State. Sites with low potential of intensification 

were found in the western portion of São Paulo and Mato Grosso do Sul, northern part of 

Pará, and northwest of Goiás State. The states with highest potential of intensification were 

Rio Grande do Sul (4.22 AU ha
-1

), Rio de Janeiro (3.32 AU ha
-1

), and Minas Gerais (2.92 

AU ha
-1

), while the lowest potentials were found in Roraima (0.83 AU ha
-1

), Amapá (1.34 

AU ha
-1

), and Ceará (1.73 AU ha
-1

). 

 

5.4. Limitations of data and models  
 

 The limitations concerning the data and models used to produce the maps of cattle 

stocking and carrying capacity are highlighted below. In the Agricultural Census data, the 

accuracy regarding the number of cattle may vary, since this information is declaratory 

from farmers. Likewise, the lack of data on the cattle composition herd in 2015 forced the 

authors to use data from the 2006 Agricultural Census. In this case, we assumed that 

                                                
6 http://maps.lapig.iesa.ufg.br/?layers=pa_br_potencial_intensificacao_250_2017_lapig 

http://maps.lapig.iesa.ufg.br/?layers=pa_br_potencial_intensificacao_250_2017_lapig
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changes in the composition of herds from 2006 to 2015 were negligible, which may not be 

true in some cases (municipalities). The cattle weight in each age category was based only 

on the Nelore breed, in spite of other breeds found in Brazil (e.g. gir, holandês, and angus). 

 In relation to the MOD17A2H product, the lack of specific information on the soil 

physical and chemical characteristics, farm management, and topography are certainly 

major sources of errors and uncertainties affecting the GPP estimates. In addition, there are 

also flaws in the MOD17A2H input data, such as the low spatial resolution of the 

meteorological data (1° x 1.25°) and the unmatched spatial resolution of fPAR (0.009°) 

(PROPASTIN et al., 2012). In this sense, it may be necessary to adjust the GPP to the 

Brazilian conditions. In the model of dry matter production, a constant carbon conversion 

factor for Brachiara brizantha was used for the entire territory of Brazil, without 

considering other species, such as Andropogon or Panicum. Additional limiting factors in 

our GPP-derived carrying capacity approach include the percentage of dry matter 

production in the growing season, based on a single value (from experiments conducted in 

the central region of Brazil) and the assumption behind the dry matter consumption (i.e. 

2.5% of the live weight), without considering variations in the consumption caused by 

changes in the nutritional conditions of the pasture. 

 The carrying capacity and the potential of intensification models discussed in this 

study are based on estimates involving only the relationship between dry matter production 

controlled by climatic conditions and average daily consumption. For more precise 

estimation of the potential of intensification, it is necessary to consider the limiting local 

conditions of soil and topography, the market condition to assimilate the increase in the 

animal production, and the impacts on the greenhouse gases emissions to the atmosphere. 

 

5.5. Conclusions 
 

1. It is possible to estimate cattle stocking, pasture carrying capacity (with respect to 

forage production), and potential of livestock intensification by integrating agricultural 

census and remote sensing data. 

2. Readers must be aware that this study did not take into account limiting terrain 

conditions (soil and topography) and neither economic (market) nor environmental 

(increased methane gas emission to the atmosphere) implications. 
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6. Considerações Finais 
 

 Para avaliar a qualidade das pastagens brasileiras está tese buscou contemplar duas 

análises complementares e igualmente importantes: o vigor e a produtividade das 

pastagens e a produtividade animal, medida pela lotação bovina e pelo potencial de 

intensificação. Com relação ao vigor das pastagens do Brasil, percebeu-se que 51% dos 

175 milhões de hectares de pastagens cultivadas tiveram tendências de perda (i.e. slopes 

negativos) durante o período de análise. Este percentual se assemelha ao percentual de 

áreas de pastagem com algum nível de degradação, o qual corresponde a cerca de 50% das 

áreas de pastagem do Brasil (DIAS-FILHO, 2011).  

 Ao combinar a perda de vigor com as condições iniciais de produtividade das 

pastagens (i.e. intercepto), gerou-se o Índice de Vigor do Pasto (PVI). Os valores de PVI 

foram menores para as pastagens localizadas no bioma Caatinga, as quais tiveram PVI 

inferior a 0,40, com média de 0,17, e para as pastagens localizadas em algumas regiões do 

bioma Cerrado. No Cerrado, houve uma ampla variação nos valores de PVI das pastagens, 

sendo que as pastagens menos produtivas localizaram-se em toda a região do MATOPIBA, 

no leste do Mato Grosso do Sul, sudeste do Mato Grosso e noroeste de Goiás. Estas áreas 

correspondem aos municípios identificados por Andrade et al. (2014) como tendo mais de 

50% de pastagens degradadas. É importante ressaltar que as áreas com baixo vigor também 

tiveram menor precipitação (R² = 0,40) e evapotranspiração (R² = 0,30) acumuladas 

durante o ano.  

 Da mesma forma, estas regiões do Cerrado também tiveram baixo acúmulo de 

biomassa verde e percentual de cobertura verde durante a estação de crescimento, como 

mostrado pela extrapolação de dados de campo para a resolução espacial das imagens 

MODIS. A relação entre os dados de campo de biomassa verde e percentual de cobertura 

verde com as imagens NDVI foi moderada para as imagens Landsat 8 – OLI (R² = 0,60 e 

R² = 0,56) e alta para as imagens MODIS (R² = 0,86 e R² = 0,83). Utilizando-se da 

biomassa verde, estimou-se a lotação bovina potencial para as pastagens do Cerrado, 

mostrando que está pode aumentar de 1,11 UA ha
-1

 para 2,56 UA ha
-1

. Está lotação 

potencial também foi gerada para o Brasil, seguindo a mesma metodologia, mas utilizando-

se como parâmetro da produção de forragem a produtividade primária bruta (GPP) do 

sensor MODIS. Para todo o Brasil, percebeu-se que a lotação bovina poderia aumentar em 

3,7 vezes a lotação bovina atual (0,97 UA ha
-1

 para 3,60 UA ha
-1

), apresentando um 
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potencial de intensificação de 2,63 UA ha
-1

. O potencial de intensificação foi maior para as 

regiões sul (3,62 UA ha
-1

) e sudeste (2,59 UA ha
-1

) do Brasil. 

 A convergência dos resultados gerados a partir de dados e métodos distintos, pelo 

menos para o bioma Cerrado, onde se tem um maior número de estudos mapeando as áreas 

de pastagem degradadas, indicam que os métodos adotados conseguem identificar áreas de 

pastagem de baixa produtividade. Mesmo assim, deve-se ter cautela com os resultados 

apresentados, visto que estes assentam sobre vários pressupostos e generalizações. Para 

alguns biomas brasileiros é necessário adaptar a metodologia proposta conforme as 

características locais de cada bioma. A exemplo da Caatinga, Pampa e Pantanal, onde 

predominam espécies forrageiras nativas, que apresentam comportamento espectral 

bastante distintos das espécies cultivadas. Pela alta diversidade edafoclimática do Brasil, o 

mapeamento do vigor e a classificação das pastagens em diferentes níveis de degradação é 

algo difícil e de alta complexidade. Neste sentido, este trabalho é inovador por buscar 

compreender a variabilidade no vigor das pastagens do Brasil e por propor uma forma de 

discriminar as pastagens em diferentes níveis de qualidade utilizando-se das características 

edafoclimáticas de cada região do Brasil. Por fim, para tornar os resultados mais robustos é 

importante validar os resultados com uma extensa rede de pontos de campo.
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Anexo 1 – Artigos publicados em periódicos científicos durante o 

doutorado 
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Anexo 2 – Artigos publicados em eventos científicos durante o doutorado 
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