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Resumo: A maioria das propriedades pecuárias apresentam índices de produtividade muito baixos. 

Estimar a massa de forragem é indispensável para o adequado planejamento da atividade, além disso, 

a quantificação correta fornece indicações pertinentes sobre a utilização da forragem produzida ou 

níveis de perdas, fatores fundamentais na determinação do sistema de produção. Objetivou-se com 

esta revisão de literatura será abordar os principais aspectos que devem ser levados em consideração 

na avaliação da massa forrageira de uma pastagem. 
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Abstract: Most properties have livestock productivity rates very low. Estimating forage mass is 

essential for the appropriate planning of the activity, in addition, the correct quantification provides 

relevant information on the use of forage produced or loss levels, fundamental factors in determining 

the production system. The objective of this literature review the main aspects that should be 

considered in assessing a pasture forage mass will be addressed. 
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INTRODUÇÃO 

 Em virtude disso, a escolha do método 

adequado, ou que se enquadre melhor em 

determinada situação na pastagem é 

fundamental para representar de forma precisa 

à área amostrada, evitando a sub ou 

superestimação do pasto. 

Sanderson et al. (2001) explicaram que 

dentre as razões para as correlações pobres 

(baixos coeficientes de determinação e altos 

erros). A avaliação de forragem é de 

fundamental importância, tanto para a 

pesquisa científica quanto para a exploração 

racional em áreas manejadas comercialmente 

(Cóser et al., 1998). Por isso, a uma 

importância fundamental de se estimar de 

forma simples e precisa, a disponibilidade e a 

taxa de acúmulo de matéria seca e permitir 

que se calcule a taxa de lotação e o 

desempenho animal, com o objetivo final de 

tornar o sistema sustentável e com 

produtividade. 

Entretanto devido à grande 

variabilidade das características morfológicas, 

teores de matéria seca entre as espécies de 

gramíneas, além da influencia da 

estacionalidade climática e limitações de 

recursos humanos e materiais, levam a uma 

dificuldade na escolha do método mais 

apropriado para se avaliar forragens (Zanine, 

2003; Difante, 2003). 

A literatura nacional e internacional nos 

contempla com vários métodos de 

determinação de massa forrageira, umas com 

boa aplicabilidade para as gramíneas de clima 

tropical e outras restritas as gramíneas 

temperadas. Estas técnicas vão desde o corte 

de toda a forragem e sua pesagem, passando 

pelo corte de amostras em áreas de tamanho 

conhecido, como é característica do método 

direto, até métodos indiretos, que relacionam 

características mais facilmente mensuráveis 

com massa forrageira (Cunha, 2002). 

O que se espera de qualquer um desses 

métodos, é que se tenha uma representação de 

forma precisa das condições e/ou estado das 

pastagens, com custo baixo de operação e que 

tenha boa precisão. Mannetje (2000) relaciona 

alguns critérios que devem ser levados em 

consideração para escolha do método de 

avaliação como: uniformidade, densidade, 

altura, composição botânica, forma de 

crescimento das espécies forrageiras, tamanho 

e forma da área, tempo necessário para a 

realização das avaliações, infra-estrutura e 

mão-de-obra disponíveis, precisão requerida, 

e as particularidades específicas da pastagem 

que está sendo avaliada. Um dos fatores que 

irá influenciar grandemente na escolha do 

método de amostragem, é a acurácia desejada 

nas avaliações e a escala de operação.  

Outra característica importante, diz 

respeito aos locais para a retirada das 

amostras nas regiões de amostragem, que 

devem ser colhidas aleatoriamente, 

respeitando os processos de casualização, uma 

vez que esse procedimento assegura a 

independência dos erros da avaliação 

(Mannetje, 1987). 

Zanine (2003) salientou que a grande 

dificuldade de se estimar a massa forrageira 

está ligada sem dúvida, a grande diversidade 

de espécies de plantas forrageiras, 

relacionadas a diferenças em características 

morfológicas e os diferentes teores de matéria 

seca das espécies que compõem o pasto. Além 

da própria oscilação (estacionalidade) 

influenciando na produção da forragem-

padrão de regressão, entre as amostragens 

diretas e indiretas, estão a irregularidade do 

solo (protuberâncias e buracos), pisoteio e 

acamamento da vegetação, composição 

botânica (Karl & Nicholson, 1987), e efeitos 

de observador (Aiken & Bransby, 1992), e 

tudo isso aumenta a variabilidade tanto na 

medição direta como na indireta. 

Objetivou-se com esta revisão de 

literatura será abordar os principais aspectos 

que devem ser levados em consideração na 

avaliação da massa forrageira de uma 

pastagem. 

 

MÉTODO DIRETO 

O método direto de avaliação de massa 

de forrageira geralmente proporciona maior 

precisão que outros métodos de avaliação 

(Haydock & Shaw, 1975; Frame, 1983). 

Baseia-se no corte e remoção da forragem 

proveniente de uma área amostral ou área 

total sendo avaliada. Devido a essa 

característica esse método é destrutivo, pois 

inviabiliza novas avaliações na área da 

pastagem colhida por um determinado tempo 

(Mannetje, 2000). 

http://www.nutritime.com.br/
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Muitos pesquisadores têm escrito sobre 

o método do corte direto e pesagem, para 

determinar a disponibilidade de forragem, 

porém é de consenso na literatura no que diz 

respeito à dificuldade de operação, tendo em 

vista principalmente quando se estima 

produção de forragem em extensas áreas de 

pastagem, além do que fornece apenas uma 

estimativa pobre de seu rendimento, 

principalmente quando a variabilidade de 

produção dentro da pastagem é grande e o 

aumento do número de amostra é inviável 

(Gardner, 1986; Cóser, 1998; Cóser, 2002; 

Mannetje, 1987). 

Para o corte das amostras de forragens, 

podem ser utilizados vários tipos de 

equipamentos como facas, canivetes, foices, 

ancinho e outros. A tesoura apesar do esforço 

físico exigido no seu manuseio tem certa 

vantagem em relação a outros equipamentos 

manuais de corte, uma vez que permite uma 

melhor separação das estruturas da forragem 

ainda no campo, além de se ter mais exatidão 

e controle da altura do corte, principalmente 

quando se trata de áreas com relevo 

acidentado (Frame, 1981; Mannetje, 2000). 

Além dos instrumentos manuais já 

comentados, temos equipamentos 

mecanizados, que tem por finalidade aumentar 

o número e o rendimento de amostras, com 

isso permite um maior número de repetições 

aumentando a precisão experimental. Sendo 

que esses equipamentos são normalmente 

adaptados de cortadores de grama, 

tosquiadores ou colhedoras automotrizes. Em 

países com alto recurso financeiro e grande 

subsídio prestado pelo governo, já tem 

equipamentos feitos especialmente para esse 

propósito (Zanine, 2003). 

Uma recomendação citada por Barnett, 

(1974) e confirmada por Mannetje (1987) diz 

respeito a não recomendação do método direto 

em áreas de grande extensão de pastagens, 

tendo visto que podem gerar grandes erros 

uma vez que uma pequena proporção da área 

é amostrada em função da inviabilidade do 

aumento do número de subamostras, que é 

geralmente necessário para representar a 

grande variabilidade espacial na distribuição 

da massa forrageira existente na área. Sendo 

que para não comprometer o número de 

amostras faz-se necessário o uso de 

equipamentos mais especializados, ou 

aumentar o número de mão-de-obra, o que 

acaba tornando está operação muito 

trabalhosa e onerosa. 

 

AMOSTRAGEM 

Várias são as propostas de técnicos e 

pesquisadores como sendo "a melhor" ou a 

"mais correta" maneira de se amostrar uma 

área de pastagem para estimar a massa 

forrageira. Enquanto que alguns insistem na 

casualização das estações de amostragem, 

outros argumentam que o mais correto seria a 

escolha de locais no pasto onde a massa de 

forragem seria representativa da média. Em 

ambos os casos os locais seriam, então, 

cortados e as massas de forragem individuais 

usadas no cálculo de um valor médio, que 

seria a estimativa da massa de forragem do 

pasto. É evidente que há argumentos em favor 

de um método e do outro, o que, em última 

análise está associado com a heterogeneidade 

da vegetação e à dispersão dos valores 

pontuais de massa de forragem na área a ser 

amostrada, conforme discutido por Guzman et 

al. (1992). 

De acordo com Mannetje (2000), 

dependendo do objetivo do estudo deve ser 

feita a escolha da estratégia de distribuição de 

amostras, podendo ser casualizada, 

sistemática ou estratificada. Na amostragem 

casualizada, cada unidade tem a mesma 

chance de ser incluída na amostra e cada 

unidade é escolhida independentemente da 

outra. A amostra é capaz de fornecer uma 

estimativa não tendenciosa das características 

da população e ainda o erro pode ser estimado 

satisfatoriamente, desde que um número 

razoável de unidades seja incluído na amostra. 

A distribuição sistemática é objetiva e dá uma 

representação para cada seção do campo e, 

para um dado número de amostras, fornecerá 

maior acurácia do que aquelas alocadas ao 

acaso, sendo vantajosa quando a vegetação é 

uniforme ou em estudos da vegetação em 

função de um determinado gradiente 

ambiental. O problema desta amostragem é 

que não se pode ter uma estimativa válida do 

erro de amostragem, devendo-se reduzir a 

acurácia, que poderá ser compensada por um 

aumento no tamanho da amostra, de forma a 

obter uma estimativa da acurácia real. 

http://www.nutritime.com.br/


 

 

REVISTA ELETRÔNICA NUTRITIME – ISSN 1983-9006   www.nutritime.com.br  
Artigo 274 Volume 11 - Número 05– p. 3700– 3713 Setembro/Outubro 2014 

AVALIAÇÃO DE PASTAGEM COM ANIMAIS: DO TRADICIONAL AO MODERNO 
 

P
ág

in
a3

7
0

3
 

A amostragem estratificada permite 

reduzir o erro sem aumentar o trabalho, e é 

mais apropriado quando a área pode ser 

dividida em estratos, cada um diferente do 

outro, com maior uniformidade possível 

dentro deles. Esta distribuição apresenta maior 

acurácia, em relação às amostragens 

casualizadas e sistemáticas. 

O tamanho, formato, e número das 

áreas a serem cortadas na amostragem, 

também têm sido objeto de debate. Do ponto 

de vista operacional, fica claro que amostras 

menores são cortadas mais rapidamente, são 

mais facilmente processadas (caso se deseje a 

separação de seus componentes), e secam 

mais depressa do que grandes quantidades de 

forragem. Aqui também, no entanto, parece 

que a heterogeneidade espacial da vegetação 

irá determinar o tamanho da área da amostra, 

que deverá ser representativa também da 

estrutura (densidade e variações pontuais de 

massa de forragem) da área total sendo 

amostrada. Em outras palavras, todos os 

componentes estruturais e a variabilidade do 

pasto deveriam, idealmente, estar 

representados, na mesma proporção, na área 

da amostra (Pedreira, 2000). 

 

ALTURA DE CORTE 

A altura que a amostra será cortada vai 

depender da espécie presente e do 

comportamento de pastejo dos animais 

consumidores. Tradicionalmente, quando se 

utiliza quadros, o corte tem sido feito ao nível 

do solo, mas isto nem sempre é apropriado. 

Por exemplo, algumas espécies de gramíneas 

tropicais e subtropicais têm hábito de 

crescimento estolonífero e o corte em alturas 

mais elevadas pode ser mais apropriado. 

Quando se realiza o corte mais próximo 

ao solo, existe uma maior concentração de 

peso, devido ao material mais próximo ao solo 

ser mais denso e pesado, a fim de suportar a 

parte aérea, significando que uma variação 

mínima na altura do corte nesta região pode 

alterar consideravelmente a estimativa de 

produção. Isto leva em considerações as 

possíveis interações entre altura do corte e 

hábito de crescimento das plantas. Gardner, 

(1986) reporta resultados de trabalhos 

anteriores de um experimento com Dactylis 

glomerata, com corte manual e mecânico. As 

produções com corte mecânico mais alto que 

o manual, e mostraram que os cultivares de 

hábito mais ereto eram mais produtivos. 

Quando a altura de corte diminuiu, com a 

utilização de tesouras, as diferenças entre 

cultivares praticamente desapareceram. 

Segundo MANNETJE (1987); 

MANNETJE (2000) deve-se estabelecer uma 

padronização da altura de corte ao nível do 

solo com a finalidade de minimizar erros, uma 

vez que estabelece um referencial comum e 

consistente, independente do operador, planta 

forrageira e/ou tratamento. Sendo importante 

ressaltar que cortes drásticos, repetidas vezes 

nas mesmas áreas podem prejudicar a rebrota 

da pastagem. Por isso seria sensato evitar 

excessivas amostragens em um mesmo local, 

principalmente em áreas com limitações de 

tamanho, sendo nesse caso preferível o uso de 

métodos indiretos que será discutido 

posteriormente. 

Outra consideração a ser feita acerca do 

corte é devido à menor acurácia na condução 

da colheita com o uso de máquinas, na 

inicialização e finalização do corte, assim 

cuidado especial deve ser dado quando se 

utiliza máquinas para fazer o corte das 

unidades amostrais (Mannetje, 2000). O 

mesmo autor chama a atenção para a 

dificuldade em se definir o limite da unidade 

amostral, devido ao distúrbio da vegetação 

pela alocação do quadro, que poderá empurrar 

para dentro ou para fora parte da vegetação. 

Para vegetações baixas e densas, o mais 

adequado é incluir todo o material presente 

dentro do limite do quadro. Entretanto para 

vegetação alta há problema com os limites 

verticais, já que as plantas não crescem para 

cima em um plano rigorosamente vertical, e o 

material estará presente dentro e fora do 

quadro. Isto pode ser minimizado pelo corte 

no plano vertical e depois na horizontal. 

A maior ocorrência de viés em 

experimentos é introduzida pelos operadores, 

devido a diferentes técnicas na alocação dos 

quadros, na técnica do corte, na capacidade de 

observação ou pela fadiga. Para que o viés 

seja evitado, cada um poderá selecionar igual 

número de unidades amostrais dentro de cada 

tratamento, ou na repetição, assim as 

diferenças de operador são eliminadas ou 

confundidas no efeito dos blocos. A consulta 

http://www.nutritime.com.br/
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entre operadores antes da amostragem acerca 

das técnicas a serem utilizadas poderá reduzir 

o erro entre eles (Mannetje, 2000). 

 

NÚMERO DE QUADROS 

O número de quadros irá depender da 

variabilidade da vegetação e do grau de 

precisão exigido pelo pesquisador, sendo que 

este número só poderá ser determinado após 

uma amostragem preliminar da pastagem para 

a estimativa da variância (Gardner, 1986). 

Alguns trabalhos estatísticos reportam que 

dependendo do número de quadros 

amostrados, poderá se fazer a determinação da 

variabilidade (Mc Meniman, 1997). 

Pacheco (1986) reporta alguns 

trabalhos que consideram que alguns testes 

estatísticos requerem um mínimo de 30 

amostras, e isto deverá ser utilizado como 

indicador na ausência de outro critério. E 

outro indicativo útil é que a variância dentro 

da área amostrada deverá ser menor que a 

variância entre as áreas amostradas. 

Gardner (1967) sugere uma fórmula 

simples para o cálculo do número de 

amostras: 

n = (K
2
 x S

2
)/ (D)

2
 

onde: 

n = número de amostras necessárias; 

K = coeficiente de confiabilidade (1,6 

para 90%, 2 para 95%, 3 para 99%); 

S
2
 = variância da amostra; 

D = percentagem da variação em torno 

da média; ex: 10% precisão requerida. 

Um exemplo da utilização da fórmula é 

dado em Gardner (1986), em um exemplo 

onde foi requerido um erro de + 10%, com 

uma probabilidade de 95%, onde se teria: 

n = (2
2 
x S

2
)/ (média/10)

2
 

Mc Meniman (1997) reporta que no 

mínimo 50 quadros são necessários para 

assegurar acurácia, entretanto avaliações com 

mais de 100 quadros, não apresentaram 

melhora na acurácia. No que se refere à 

proporção da área a ser amostrada pode variar 

de 10% a 100% no caso de áreas pequenas 

como parcelas, e de 5% ou menos no caso de 

avaliação de áreas extensas.  

 

TAMANHO DE QUADROS 

O tamanho dos quadros irá depender da 

uniformidade da área amostrada. Comumente 

são utilizados quadros de 0,5m x 0,5m 

(0,25m
2
), porém, quadros menores têm sido 

utilizados por pesquisadores em áreas 

uniformes. 

Quadros grandes (1,0m x 1,0m) são 

recomendados em pastagens não homogêneas 

e em áreas que apresentam solo descoberto 

(Mc Meniman, 1997). 

Walley & Hardy (2000) reportam que a 

forma circular reduz o efeito de bordadura e 

que para se reduzir o efeito do corte, o 

perímetro do quadro pode ser reduzido, tanto 

quanto seja possível dentro da área de 

amostragem. Porém, Papanastasis (1977) 

trabalhando com cinco tamanhos de quadros 

(0,0625; 0,125; 0,250; 0,500 e 1,0 m
2
), reporta 

que os quadros maiores são mais eficientes 

estatisticamente, porém menos eficientes no 

tempo de amostragem que os quadros 

menores. Porém, quando se associou a 

eficiência estatística com a eficiência de 

tempo, verificou-se que o melhor tamanho de 

quadro foi o de 0,0625 m
2
 (Tabela 1). 

Discordando Guzman et al. (1992), 

citou que o tamanho ótimo da unidade 

amostral está entre 1 a 1,75 m
2
 no relevo 

plano e 1,25 a 1,75 m
2
 no relevo acidentado, 

para gramíneas de clima tropical. 

 

TABELA 1 – Comparação da eficiência estatística versus eficiência de tempo em pastagens 

Tamanho do quadro 

(m
2
) 

Eficiência estatística 

(EE) 

Eficiência de tempo 

(ET) 
EE x ET 

0,0625 0,21 1,00 0,21 

0,125 0,14 0,66 0,09 

0,250 0,38 0,42 0,15 

0,500 0,32 0,22 0,07 

1,000 1,00 0,15 0,15 

Fonte: Papanastasis (1977). 

 

http://www.nutritime.com.br/
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FORMA DOS QUADROS 

A forma das unidades amostrais é 

determinada principalmente pela forma com 

que os indivíduos encontram-se distribuídos 

na área. Quando os indivíduos são 

distribuídos ao acaso, as formas mais 

apropriadas são a quadrada e a circular. Caso 

as espécies encontrem-se amontoadas ou em 

linhas, a forma retangular resultará em um 

menor coeficiente de variação (Kershaw, 

1964, citado por Walley e Hardy, 2000). 

Entretanto, Papanastasis (1977), não se 

observou diferenças estatísticas entre 

diferentes formas de quadro (Tabela 2) o que 

foi atribuído a grande variabilidade da 

vegetação. 

Dentre as unidades de amostragem 

disponíveis a mais utilizada é o quadro, e de 

acordo com Papanastasis (1977), o quadro 

ideal para amostragem é aquele que estima 

eficientemente a quantidade de forragem com 

o menor custo, o qual está diretamente 

relacionado com o tempo de amostragem. 

 

TABELA 2 – Médias de peso (g) das forragens para diferentes formas e tamanhos de quadros e seus 

respectivos erros em três formas do quadro. 

Tamanho do quadro 

(m
2
) 

Quadrado  Retangular Circular 

0,0625 20,3 +- 4,72 25,0 +- 3,15 15,4 +- 1,83 

0,125 42,4 +- 10,5 50,6 +- 8,48 43,1 +- 7,27 

0,250 89,0 +- 9,44 94,6 +- 14,29 91,4 +- 9,66 

0,500 172,5 +- 19,53 145,7 +- 13,96 207,6 +- 30,43 

1,000 317,9 +- 26,85 292,2 +- 22,34 325,4 +-28,35 

Fonte: Papanastasis (1977). 

 

FREQÜÊNCIA DE CORTE 

Deve-se ficar atento para comparações 

feitas entre diferentes espécies de gramíneas 

ou cultivares, onde a data de corte pode 

apresentar efeito marcante nos resultados, 

devido a uma interação com a fase de 

crescimento das gramíneas (Gardner, 1986). 

Entretanto, uma das formas para se evitar este 

tipo de comparações, levando a erros de 

interpretações, seria pelo corte das gramíneas 

em mesma fase de desenvolvimento. 

 

MÉTODOS INDIRETOS 

Com o objetivo de viabilizar o processo 

de avaliação de forragem e torná-lo mais 

operacional surgiu os métodos indiretos para 

estimar massa forrageira. Dentro dos métodos 

indiretos podemos destacar: 

- Estimativa visual; 

- Estimativa baseada em medidas de 

altura e densidade; 

- Estimativas mais sofisticadas. 

Os métodos indiretos são chamados 

dessa forma por ter a característica de “não 

destruir” as plantas forrageiras no ato da 

amostragem. Esses métodos indiretos 

minimizam a remoção física da pastagem e 

foram desenvolvidos, principalmente, com o 

objetivo de se ter métodos rápidos que 

pudessem ser utilizados em áreas grandes de 

pastagens (Cunha, 2002). 

Diante desse objetivo Frame (1981) 

descreveu as principais vantagens desses 

métodos: 

- Redução da quantidade de trabalho e 

equipamentos, tempo e/ou recursos, com 

conseqüente redução do custo do processo de 

amostragem; 

- Possibilidade de utilização em áreas 

com animais em pastejo e/ou em locais de 

difícil acesso, onde não seria possível realizar 

a amostragem adequadamente utilizando-se o 

método direto; 

- Possibilidade de realização de 

amostragens em áreas pequenas, onde 

procedimentos “destrutivos” (direto) 

poderiam afetar uma proporção relativamente 

grande da área da parcela; 

- Permitir a classificação de tratamentos 

com grandes diferenças comparativas; 

- Promover um guia para estimar massa 

de forragem em sistemas de produção animal 

onde uma medida absoluta não fosse 

necessária. 

Os métodos indiretos têm por base a 

técnica de dupla amostragem, ou seja, serão 
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realizados dois métodos de avaliação 

simultaneamente, um método direto e outro 

indireto, de maneira a gerar uma calibração do 

referencial indireto (estimativa visual, altura 

da pastagem, capacitância, etc.) a partir do 

direto. Após a calibração do método indireto 

escolhido, as estimativas de massa de 

forragem passam a ser feitas através de curvas 

de calibração. Devido a isso é de importância 

fundamental que a calibração seja feita de 

forma a abranger a amplitude de condições do 

pasto e de massa de forragem onde o método 

indireto será realizado (Frame, 1981; 

Mannetje, 1987; Mannetje, 2000). 

Sabe-se que, mesmo o método indireto 

faz o uso de corte de algumas amostras, 

porém com menor número e não a 

necessidade de ser feito na área de avaliações. 

Contudo tem-se uma crítica a se fazer, pois os 

volumes de informações a respeito desses 

métodos são referentes a pastagens de climas 

temperados, onde esses dados são obsoletos 

no estudo de gramíneas de clima tropical 

(Zanine, 2003).  

Como consequência dessa realidade são 

poucos os técnicos e produtores que fazem 

uso dessa técnica no Brasil, sendo esse fator 

que muitas vezes dificultam o planejamento e 

tomadas de decisões rápidas que favoreceriam 

o manejo no sistema de produção animal em 

pastagens. 

Outras observações importantes a 

respeito da aplicabilidade do método direto 

foram feitas por Lopes (2000); Cóser et al. 

(1998) que esclareceram que apesar dos 

métodos indiretos apresentarem bons 

resultados na estimativa da produção, 

resultados nem sempre promissores 

acontecem, quando se trata de espécies de 

crescimento cespitoso, devido principalmente 

às dificuldades encontradas na obtenção da 

verdadeira cobertura de solo pela forragem e 

também na dificuldade do treinamento 

requerido para os observadores. 

 

ESTIMATIVAS VISUAIS 

O método de estimativas visuais é 

considerado o mais simples dos métodos 

indiretos para estimar a quantidade de 

forragem disponível. Isso pode parecer 

impreciso, mas com treinamento se obtém 

resultados bem confiáveis (Gardner, 1986). 

Esse método consiste na avaliação da massa 

de forragem presente em uma determinada 

área e sua comparação com um referencial 

visual anterior, o que permite a inferência 

sobre a massa de forragem existente na área. 

De acordo com Santos (1997) o método 

de estimativa visual pode ser uma boa 

alternativa na determinação da produção de 

matéria seca, sendo práticos, rápidos, não 

destrutivos e de baixo custo, permitindo 

avaliar grande número de amostras. No 

entanto, Haydock & Shaw (1975) esclarecem 

que esse método apresenta elevada 

variabilidade entre amostras, o que pode 

resultar em baixa precisão, o que deva ser 

compensado com a utilização de maior 

número de amostras. 

O treinamento do observador é 

extremamente necessário, pois o mesmo deve 

ser capaz de relacionar o que visualiza com os 

padrões conhecidos para que possa inferir de 

forma segura sobre a quantidade de massa de 

forragem presente na área que foi amostrada 

(Frame, 1981). 

Esse método de estimativa de forragem 

pode ser utilizado com sucesso para tomada 

de decisões técnicas, mas existem certas 

restrições para seu uso na experimentação, 

uma vez que existe um grau elevado de 

subjetividade e variações entre observadores 

(Frame, 1981; Mannetje, 2000). 

Nascimento Junior et al. (1982) 

determinando a estimativa de peso de 

forragem pelo método de dupla amostragem, 

mostrou que a técnica de estimativa visual 

apresentou relação linear significativa entre 

matéria verde real e matéria verde estimada 

visualmente, em épocas, pedopaisagens e 

áreas distintas na região de Viçosa. 

 

RENDIMENTO VISUAL 

COMPARATIVO 

Outro método de estimativa visual 

proposto por Haydock & Shaw (1975) que é o 

“rendimento comparativo”. Está técnica tem a 

vantagem de não exigir do observador a 

estimativa da disponibilidade da matéria seca, 

mas somente a atribuição de valores de escala 

contínua de 1-5. Isso torna o processo mais 

simples e permite que altas correlações (>0,9) 

sejam obtidas por observadores inexperientes 

e poucos treinados (Gardner, 1986).  
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Esse método requer a seleção de cinco 

quadros padrões, que representam as 

diferenças de produção a serem encontradas 

na área experimental, sendo que a seleção 

destes padrões promove o treinamento e a 

calibragem do olho do observador para as 

estimativas visuais posteriores.  

Posteriormente, os quadros são 

cortados, a forragem é colhida e secada em 

estufa, e a regressão entre o escore visual e o 

peso da forragem seca é calculada para cada 

observador. Estas regressões são usadas para 

ajustar os escores visuais calculados nos 

piquetes experimentais. O número de 

estimativas visuais deve ser entre 50 a 100 por 

piquete (Gardner, 1986). Este mesmo autor 

esclarece sobre o sucesso do emprego dessa 

técnica com correlações não inferiores a r = 

0,90, mesmo em condições difíceis em que as 

espécies tenham hábito de crescimento muito 

variado.  

Cóser et al. (2003), ao avaliarem pasto 

de capim-elefante em sistema rotativo, 

utilizando o método de rendimento visual 

comparativo encontraram valores de 

coeficiente de determinação entre 0,87 a 0,96 

e baixo coeficiente de variação, estimando 

produção de matéria seca. 

Lopes et al. (2000), trabalhando com 

diferentes métodos de avaliação de massa 

forrageira em capim elefante, também 

observaram que o método baseado no 

rendimento visual comparativo proporcionou 

as melhores estimativas em três avaliações, 

com os maiores coeficientes de determinação. 

Sendo que os autores fazem uma ressalva a 

respeito da importância do treinamento dos 

observadores no uso desse método. 

 

BOTANAL 

O BOTANAL é um programa 

computacional desenvolvido na Austrália por 

Hargreaves & Kerr, que combina um número 

de procedimentos usados para calibrar 

estimativas visuais de produção de matéria 

seca e composição botânica, levando em 

consideração a presença de todas as espécies 

pela análise de freqüência e da porcentagem 

de cobertura do solo (Gardner, 1986). O 

método do peso seco escalonado para 

estimativa da composição botânica, e o 

método do rendimento comparativo, para 

estimativa de produção de matéria seca, são 

processados por este programa (Haydock & 

Shaw, 1975; Mannetje, 1987). 

De acordo com Haydock & Shaw 

(1975), a eficiência do uso dessa técnica 

depende da correlação entre estimativas 

visuais e as medidas de corte, ou seja, da 

calibração correta das estimativas. Uma 

calibração adequada em experimentos de 

larga escala é obtida quando são cortados de 

10 a 25 quadrados-padrões. Outra 

característica importante desse método é que 

ele é baseado no fato de que quando três ou 

mais espécies estão presentes em uma mesma 

área, elas tendem a se distribuir 

uniformemente. 

 

SONDA ELETRÔNICA (PASTURE 

PROBE) 

A sonda eletrônica é uns dos métodos 

mais sofisticados, que tem por base a 

mudança na capacitância para estimar a massa 

forrageira. Essa capacitância descreve a 

quantidade de carga elétrica armazenada por 

dois condutores separados por um isolador. A 

quantificação da massa forrageira é baseada 

no fato da capacitância do ar ser baixa, 

enquanto a da forragem é alta. Esse aparelho 

necessita de ser calibrado antes de ser usado, 

então tem que se fazerem várias leituras da 

área de maneira rápida e eficiente antes de 

começar a fazer as quantificações. 

Este aparelho é composto por uma 

haste que possui uma camada mais externa de 

material isolante, uma segunda, interna, 

formada por um tubo de alumínio e uma 

terceira, mais interna, que corresponde a um 

terra, feito de aço inoxidável, cuja ponta 

projeta-se para fora da haste e serve para ser 

colocada em contato com o solo ou com o ar 

para realizar as medições (Mannetje, 2000). 

De acordo com Mannetje (2000) essa 

técnica é utilizada a mais de 40 anos. Mais ao 

nível de Brasil é pouco difundida, devido a 

uma série de limitações, como o preço do 

aparelho que é cotado em dólar, falta de 

informação e devido à própria limitação do 

uso do aparelho para as condições de 

gramíneas tropicais. Dentro deste contexto 

podemos citar algumas desvantagens desse 

método, pois este é dependente da espécie e 

concentração de água da massa forrageira, que 

http://www.nutritime.com.br/


 

 

REVISTA ELETRÔNICA NUTRITIME – ISSN 1983-9006   www.nutritime.com.br  
Artigo 274 Volume 11 - Número 05– p. 3700– 3713 Setembro/Outubro 2014 

AVALIAÇÃO DE PASTAGEM COM ANIMAIS: DO TRADICIONAL AO MODERNO 
 

P
ág

in
a3

7
0

8
 

acaba prejudicando a acurácia da técnica, 

principalmente quando se trabalha com 

espécies com diferentes estádios de 

maturidade ou mesmo em horários com 

temperaturas mais quentes do dia. Na 

realidade a própria estrutura da pastagem 

tropical, que apresenta alta percentagem de 

tecido senescente é um limitante do método. 

 

MEDIDA DA ALTURA E DENSIDADE 

Este método vem do princípio que a 

produção de forragem está relacionada com a 

densidade e altura de seus componentes, ou 

seja, está baseada na relação entre produção 

de matéria seca com altura e densidade das 

plantas. Em virtude disso foi sugerido por 

Castle (1976), um aparelho simples 

constituído por um disco de alumínio com um 

orifício no meio, através do qual passa uma 

vareta marcada em centímetro. O disco tanto 

pode ser suavemente abaixado, até tocar a 

forragem, como pode cair de uma altura 

predeterminada. A altura em que o disco é 

mantido acima do nível do solo pela forragem 

debaixo dele é medida na vareta colocada no 

centro do mesmo. Para calibrar o disco (e isto 

deve ser feito para cada tipo de pasto e/ou 

estádio de crescimento), um arco de metal do 

mesmo diâmetro do disco é colocado no solo. 

A altura do disco é lida e anotada e, então, a 

forragem dentro do aro é cortada, secada e 

pesada. A relação entre altura do disco e a 

produção de matéria seca é estabelecida 

através da análise de regressão (Gardner, 

1986). 

A área do disco pode variar de 0,2 a 1 

m
2
 (Frame, 1981; Garner, 1986), normalmente 

utiliza-se com 0,25 m
2
. 

A literatura cita dois tipos de aparelhos, 

o prato ascendente (rising plate meter) e o 

disco medidor (disk meter) que basicamente 

tem o mesmo princípio de utilização. A 

avaliação de massa forrageira com o prato 

ascendente é feita introduzindo-se a ponta da 

haste no pasto de forma perpendicular, do 

topo para a base, até o nível do solo. Durante 

esse percurso o prato é deslocado para cima e 

quando a haste atinge o solo faz-se a leitura da 

posição do prato na escala da haste. Essa 

leitura é posteriormente transformada em 

massa forrageira através de equações de 

calibração apropriada e específica. No caso do 

disco medidor, a leitura é semelhante, porém 

o disco é mantido suspenso e, somente após a 

haste ter atingido o solo, é solto de forma a 

acomodar-se no topo do pasto. Justamente 

nesse ponto é tomada a leitura da altura e é 

feita a transformação através da equação de 

calibração (Frame, 1981; Mannetje, 2000). 

Este método é simples e objetivo, mas, 

sua utilização é dependente do tipo de 

pastagem, sendo indicado para aquelas que 

apresentam uma maior uniformidade e 

densidade. Apresenta uma grande vantagem 

por ser um método rápido de se fazer 

amostragem, permitindo que o operador faça 

cerca de 50 leituras em 15 minutos, incluindo 

anotações dos valores do indicador numérico 

da haste do equipamento.  

Cunha (2002), estimando a massa 

forrageira dos cultivares FLORAKIRK, 

Tifton 85 e Coastcross, com o uso do método 

do prato ascendente e com o uso da régua, 

verificou diferenças no coeficiente de 

determinação entre as gramíneas e entre 

estações do ano, verificando os maiores 

valores do coeficiente de determinação no 

verão, quando se utilizou o prato ascendente, 

o mesmo não ocorreu com o uso da régua, 

pois este não está normalmente associado com 

a ausência ou presença de forragem. O autor 

não encontrou diferença entre esses dois 

métodos em relação à eficácia de predição, 

embora o método do prato ascendente 

mostrou-se mais rápido e ágil.  

Dobashi et al. (2001), utilizando o 

método do prato ascendente de alumínio e o 

do prato de madeira para estimar a massa 

forrageira do capim-Tanzânia, observaram 

que o método do prato de alumínio foi o mais 

preciso obtendo os maiores coeficientes de 

determinação (0,82) em comparação com o 

prato ascendente de madeira (0,71). 

Oliveira et al. (2001) sugeriram que a 

placa de alumínio do disco foi à causa na 

baixa precisão da estimativa de produção da 

grama estrela (Cynodon nlemfunsis), pois a 

estrutura da haste dos perfilhos e das folhas 

curtas que a pastagem apresentava causou 

uma pequena resistência à compreensão da 

placa. 

 

MEDIDA DA ALTURA NÃO 

COMPRIMIDA 
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Esse é outro método indireto que tem a 

finalidade de estimar a massa forrageira em 

pastagem, baseado na altura do pasto. Isso 

porque existe uma alta correlação entre a 

quantidade e/ou altura do estrato de lâminas 

foliares no dossel forrageiro (Frame, 1981). 

Devido a isso, podemos calibrar a altura 

da pastagem como um indicador de massa 

forrageira, medindo a altura da forragem com 

o auxílio de uma régua graduada. A medida 

deve ser tomada da base do solo até a 

curvatura da folha mais alta no ponto de 

amostragem do pasto ou, também, na altura 

estendida de perfilhos individuais, de acordo 

com a recomendação de Frame (1981). 

Uma adaptação nesse método que tem 

sido feita por muitos pesquisadores, é o uso de 

uma transparência, que é colocada sobre a 

vegetação e não tem o risco de comprimi-la 

por ser um material muito leve. Essa 

modificação é interessante porque integra as 

variações pontuais de altura e fornece um 

valor “médio” de altura de um pequeno grupo 

de plantas ou perfilhos sem utilizar a 

densidade na determinação da massa 

forrageira (Fagundes et al. 1999). 

Apesar desse método ter a vantagem de 

ser simples, não requerer equipamentos 

sofisticados e caros, o uso da altura (bem 

como dos outros métodos indiretos) para 

estimar massa forrageira está, em geral, 

associada com baixa precisão experimental e 

baixa exatidão por medição, pois apenas se 

tem uma aproximação do valor real da massa 

forrageira. Por isso, a altura do pasto como 

medida indireta é mais bem relacionada com 

massa forrageira se a densidade for uniforme 

e constante. Com isso é provável, mesmo em 

pastagens homogêneas, que a massa forrageira 

será, não raramente, superestimada quanto 

mais alto for o pasto, porque as maiores 

densidades são freqüentemente encontradas 

nos estratos uniformes, próximos à base da 

vegetação (Pedreira, 2002). 

Lopes (2000) observou as piores 

estimativas, com o uso do método da altura da 

planta e cobertura do solo isoladamente, em 

relação a outros métodos citados por ele. 

Enquanto utilizando os métodos de altura da 

planta e cobertura do solo juntos, como 

indicador da produção de pastagem de capim-

elefante sob pastejo, verificaram coeficientes 

de determinação que variou entre 0,55 a 0,60, 

e concluiu que a análise conjunta entre altura 

da planta e cobertura do solo teve os melhores 

rendimentos de matéria seca. 

Dobashi et al. (2001), obtiveram 

coeficientes de determinação de 0,52 a 0,71 

em dois ciclos de pastejo, utilizando o método 

da altura com o uso de uma trena em capim-

Tanzânia irrigado. Já Cosér et al. (1996), 

utilizando esse mesmo método encontraram 

coeficiente de determinação que passaram de 

0,55 no primeiro ano para 0,78 no ano 

seguinte, sendo o treinamento, significativo 

para a melhoria dos resultados.  

 

MÉTODO DA GAIOLA DE EXCLUSÃO 

Outra estimativa da massa forrageira 

pode ser obtida pelo uso da gaiola de 

exclusão, que são colocadas na pastagem e 

que protegem o pasto do pastejo animal. Dos 

vários métodos existentes de gaiolas, o mais 

simples é cortar a área a ser coberto pela 

gaiola, descartar a forragem cortada, colocar a 

gaiola, permitir o crescimento da pastagem e 

cortar novamente, para determinar a produção 

no final do período de pastejo ou intervalo 

pretendido (Gadner, 1986). 

Um segundo método requer duas áreas 

idênticas, uma das quais terá a forragem 

cortada e pesada, enquanto a gaiola é colocada 

sobre a outra. Quando a forragem dentro da 

gaiola é cortada, o crescimento é estimado 

pela diferença entre as produções das duas 

áreas. 

Nenhuma destas técnicas dará 

estimativa exata do crescimento da pastagem. 

Porém o segundo método tem a desvantagem 

de possuir duas fontes de erro, uma associada 

ao corte sem a gaiola, e a outra, ao corte 

dentro da gaiola (GADNER, 1986). Esse 

método além de determinar massa de 

forragem, pode-se estimar consumo animal 

pela diferença entre a forragem presente 

dentro e fora da gaiola, mas o presente autor 

esclarece a respeito desse cálculo dizendo que 

é pouco exato e pode tender ao erro. 

Existem vários tipos de gaiolas, a mais 

simples e com grande eficiência apresenta três 

pedaços de madeira, formando um tripé, 

aparafusados na parte superior e envolvidos 

com arame farpado, sua altura varia de 1,8 a 

2,0 m. Outro tipo de gaiola mais moderna é 
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quadrado com uma altura de 1,0 a 1,5 metros, 

se houver necessidade pode colocar uma 

gaiola em cima da outra. A semelhança entre 

as duas gaiolas é que devem ser abertas e 

evitar que dentro delas se crie um microclima 

que possa afetar o crescimento da forragem, a 

área no interior da gaiola abrange em torno de 

1 m
2
. 

Os cálculos de acúmulo de forragem, 

no caso do uso de gaiolas em lotação 

rotacionada é feito de acordo com esse 

cálculo: 

AF = MFf – MFi 

AF = acúmulo de forragem; 

MFf = massa de forragem final sob a 

gaiola; 

MFi = massa de forragem inicial sob a 

gaiola. 

No caso para o método de pastejo com 

lotação contínua, em que não há período de 

descanso definido, usa-se medir o acúmulo de 

forragem, não por ciclo de pastejo, mas sim, 

por ciclo de amostragem. Como exemplo, 

podemos citar um ciclo de amostragem de 21 

dias para calcular o acúmulo de forragem, 

tem-se que identificar o dia “zero” do ciclo de 

amostragem, tirados em pelo menos três 

pontos que representem a média do pasto e 

colocar as gaiolas (Pedreira, 2002).  

 

MORFOGÊNESE 

Outra forma de avaliação de plantas 

forrageiras é através da morfogênese, que foi 

definida por (Chapman & Lemaire, 1993), 

como a dinâmica de geração (gênese) e 

expansão da forma (morfo) da planta no 

espaço. É expressa como taxa de 

aparecimento e expansão em tamanho de 

órgãos da planta, assim como sua taxa de 

desaparecimento pela senescência. A 

morfogênese pode ser descrita por três 

características básicas: taxa de surgimento de 

folhas, taxa de alongamento de folhas e 

duração de vida da folha. Estas características 

são determinadas geneticamente, mas são 

influenciadas por variáveis ambientais como 

temperatura, disponibilidade hídrica e de 

nutrientes.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A avaliação de pastagem com animais é 

fundamental para maiores conhecimentos 

sobre a forrageira, e também sobre o 

respectivo desempenho biológico dos animais.  

O método ideal para avaliação da massa 

de forragem seria a coleta total da forragem, 

mas o mesmo é inviável pela mão-de-obra, 

tempo, e o fator principal que seria a remoção 

total do alimento dos animais em pastagens, 

que é a forragem.  

Com a existência de vários métodos, o 

pesquisador deve conhecer os métodos 

existentes, sua aplicabilidade, bem como suas 

limitações, visando sempre alto grau de 

precisão. 

Acredita-se que pelas diretrizes que está 

seguindo a avaliação de forragens, a utilização 

da modelagem deve auxiliar a consolidação 

dos métodos indiretos. 
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