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RESUMO 

O método do sensor de ultrassom em pastagens pode se destacar dos demais por 

permitir que as leituras sejam realizadas com o sensor acima do dossel sem o contato 

direto e de forma contínua ou seja, sem a necessidade de serem realizadas ponto-a-ponto 

como nos demais métodos indiretos. Esses dois aspectos permitem que o sensor possa 

ser embarcado em veículos para movimentos constantes como drone, pivô central de 

irrigação, motos, proporcionando maior rapidez na amostragem quando comparado ao 

disco medidor que o método indireto mais utilizado no mundo e que pode requerer mais 

de 160 leituras para se alcançar uma precisão aceitável. O objetivo do trabalho é 

parametrizar e comparar modelos matemáticos para estimar a produtividade de MS da 

parte aérea do Cynodon spp. (Tifton 85), utilizando como inputs alturas do dossel 

obtidas por uma trena e estimadas com um sensor de ultrassom. O delineamento 

experimental adotado foi em blocos completos casualizados com esquema fatorial duplo 

4x4 e 4 repetições (n= 64). Os tratamentos corresponderam as alturas entre o sensor 

ultrassônico em relação a superfície do solo (0,5, 1,0, 1,5, 2,0 metros), e os períodos de 

mensuração em cada rebrotação (7, 14, 21 e 28 dias após a desfolha do capim), ao longo 

da estação de verão dos anos de 2020 e 2021. A produtividade de MS por tratamento foi 

utilizada como variável dependente e as respectivas alturas medidas e estimadas (sensor 

de ultrassom e régua) como variáveis independentes. O modelo apresenta regressão 

linear e positivas entre a produtividade e os períodos avaliados dos tratamentos 0,5, 1,0, 

1,5 e 2,0 metros, apresentando coeficiente de determinação (R²) de 0,97; 0,98; 0,94 e 

0,92, respectivamente. A parametrização do modelo matemático para o sensor de 

ultrassom do capim tifton 85 foi efetivo. O sensor de ultrassom pode ser calibrado e 

utilizado como ferramenta de gestão pecuária para a estimativa de produtividade de 

matéria seca do capim Tifton 85. 

Palavras Chave: drone. método indireto. modelo empírico. zootecnia de precisão. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The ultrasound sensor method in pastures can stand out from the others because it 

allows the readings to be carried out with the sensor above the canopy without direct 

contact and in a continuous way, that is, without the need to be carried out point-to-

point as in the other indirect methods. These two aspects allow the sensor to be 

embedded in vehicles for constant movements such as drones, irrigation center pivot, 

motorcycles, providing faster sampling when compared to the measuring disk than the 

most used indirect method in the world and which may require more than 160 minutes. 

readings to achieve acceptable accuracy. The objective of this work is to parameterize 

and compare mathematical models to estimate the productivity of MS in the aerial part 

of Cynodon spp. (Tifton 85), using as inputs canopy heights obtained by a tape measure 

and estimated with an ultrasound sensor. The experimental design adopted was in 

complete randomized blocks with a 4x4 double factorial scheme and 4 replications (n= 

64). The treatments corresponded to the heights between the ultrasonic sensor in 

relation to the soil surface (0.5, 1.0, 1.5, 2.0 meters), and the measurement periods in 

each regrowth (7, 14, 21 and 28 days after grass defoliation), throughout the summer 

season of 2020 and 2021. DM productivity per treatment was used as a dependent 

variable and the respective measured and estimated heights (ultrasound sensor and 

ruler) as independent variables. The model presents linear and positive regression 

between productivity and the evaluated periods of the treatments 0.5, 1.0, 1.5 and 2.0 

meters, presenting a coefficient of determination (R²) of 0.97; 0.98; 0.94 and 0.92, 

respectively. The parameterization of the mathematical model for the Tifton 85 grass 

ultrasound sensor was effective. The ultrasound sensor can be calibrated and used as a 

livestock management tool to estimate Tifton 85 grass dry matter productivity. 

Keywords: drone. indirect method. empirical model. precision animal husbandry. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

No Brasil o setor da pecuária é um dos mais importantes do agronegócio, gerando 

milhares de empregos diretos e indiretos com participação significante dentro da renda 

bruta da agricultura nacional. Grandes extensões de áreas de pastagens tropicais 

totalizando 158 milhos de hectares são a principal fonte de alimento para os ruminantes 

e por isso a criação de bovinos é realizada exclusivamente em pastagens ou pelo menos 

alguma fase do processo de criação (EMBRAPA, 2022). 

Um dos maiores desafios na bovinocultura nacional é a melhoria dos índices de 

produtividade que ainda são baixos, principalmente em função da ineficiência no 

manejo das pastagens como a ausência de monitoramento e controle do acúmulo de 

massa seca (MS) das forrageiras, que por sua vez é uma das formas mais efetivas de 

gerar subsídios para os diversos processos de gerenciamento e tomada de decisão no 

ambiente pastoril como a definição da taxa de lotação adequada (THOMSON, 1986; ‘t 

MANNETJE, 1987, 2000). 

Vários são os métodos para estimar a disponibilidade de MS em áreas de pastagem. 

Desde o método direto pelo corte total da forragem em uma área conhecida seguida de 

pesagem, aos métodos indiretos que são caracterizados pela mínima ou nenhuma 

remoção física da forragem que foram desenvolvidos, principalmente, em função da 

demanda por métodos mais rápidos que pudessem ser utilizados em grandes áreas de 

pastagem ou quando é necessária a obtenção do resultado de forma quase imediata.  

Entre os métodos indiretos de estimativa de MS de forragem estão: a estimativa 

visual; altura do dossel comprimido utilizando o equipamento plate meter (disco 

medidor); a altura do dossel não comprimido utilizando uma régua graduada, a variação 

de capacitância entre a MS de forragem existente e os métodos eletrônicos por 

capacitância e ultrassom (HUTCHINGS; PHILLIPS; DOBSON, 1990; FRICKE; 

RICHTER; WACHENDORF, 2011).  

No entanto, o método do sensor de ultrassom em pastagens pode se destacar dos 

demais por permitir que as leituras sejam realizadas com o sensor acima do dossel sem 

o contato físico direto do equipamento com a forragem e de forma contínua ou seja, sem 

a necessidade de ser realizada ponto-a-ponto como nos demais métodos indiretos.  

  O capim Tifton 85 (Cynodon spp) é uma gramínea perene de verão, de 

crescimento estolonífero rimatozo, que se estabelece por meio de estolões e rizomas. 

Possui uma folha na forma de lâmina estreita e lígula membranosa, enraizamento 
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profundo com colmos mais compridos, apresentando grande flexibilidade de 

aproveitamento como feno, pastejo e silagem. Foi desenvolvido para possuir alta 

produtividade, alta qualidade de forragem ao gado e para produção de feno. Possui uma 

alta resposta a fertilização nitrogenada. Segundo Salisbury e Ross (1974), a importância 

da água em gramíneas como Tifton 85 esta correlacionada aos processos fotossintéticos, 

nas condições de estresse por déficit hídrico ocorre uma menor disponibilidade de gás 

carbônico para a fotossíntese, limitando os processos de alongamento celular. A planta 

se adapta nessas condições promovendo um detrimento da parte aérea em prol do 

sistema radicular, reduzindo a capacidade de competição por luz, devido a redução da 

área foliar, com isso, apresenta uma queda significativa em sua produção (NABINGER, 

1997). 

Objetivo com esse experimento foi parametrizar modelos matemáticos para estimar 

a produtividade de matéria seca (MS) da parte aérea do Cynodon spp. (Tifton 85), 

utilizando como inputs alturas do dossel com um sensor de ultrassom.  
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5 CONCLUSÃO 

 A parametrização do modelo matemático para o sensor de ultrassom como 

ferramenta para estimativa de produtividade em massa seca do capim tifton 85 foi 

efetivo. 

 O sensor de ultrassom pode ser utilizado em qualquer distância do solo, pois 

apresentou precisão nas estimativas de MS do capim Tifton, independente da distância 

ao solo.  

 Pode ser calibrado e utilizado como ferramenta de gestão pecuária para a 

estimativa de produtividade de massa seca do capim Tifton 85. 
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