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RESUMO 
Avanços tecnológicos na agropecuária têm mostrado a importância de se medir a 
variabilidade espacial dos atributos do solo e de planta que afetam ou determinam o 
rendimento das lavouras, fornecendo uma ferramenta valiosa que não estava 
disponível anteriormente, permitindo interpretar situações semelhantes de forma 
diferenciada. Objetivou-se avaliar a eficiência do índice de vegetação por diferença 
normalizada (NDVI) para estimar a fitomassa seca produzida por dez sistemas de 
plantas de cobertura do solo no norte do Estado do Rio Grande do Sul. Foram 
estabelecidos coeficientes de determinação (R²) entre o NDVI observado e a matéria 
seca da biomassa coletada nos sistemas de plantas de cobertura do solo com 10 
repetições. Os dez sistemas utilizados foram: aveia preta (AP), aveia branca (AB), 
azevém (AZ), nabo forrageiro (NF), ervilhaca (E), consórcio AP+NF+E, consórcio 
AP+NF, consórcio AP+E, tremoço branco (TB), vegetação espontânea ou pousio 
(P). O NDVI foi capaz de estimar a massa da matéria seca de forma satisfatória em 
sete sistemas analisados, mostrando ser uma ferramenta valiosa também na 
entressafra. Os sistemas que estavam em floração tiveram o R² prejudicado. Não é 
recomendada a utilização do NDVI para estimar fitomassa seca em consórcios 
envolvendo três ou mais plantas, ou analisar os dados de diferentes plantas de 
cobertura em conjunto, por se mostrar pouco eficiente nestes casos.  
PALAVRAS-CHAVE: agricultura de precisão, GreenSeeker, NDVI, palhada. 
 
 

USE OF VEGETATION INDEX IN ESTIMATE BIOMASS PRODUCT ION BY 
COVER CROPS 

 
ABSTRACT 

Technological advances in agriculture have shown the importance of measuring the 
spatial variability of soil properties and plant that affect or determine crop yields, 
providing a valuable tool that was not previously available, allowing interpret similar 
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situations differently. The objective of this study was to evaluate the efficiency of 
normalized difference vegetation index (NDVI) to estimate the dry matter produced 
for ten systems of ground cover plants in the north of the Rio Grande do Sul State. 
Were established determination coefficients (R²) between the observed NDVI and dry 
biomass collected of ten cover crops systems with ten repetitions each. 
Determination coefficients were established (R²) between the observed NDVI and dry 
biomass collected ten of soil cover crops systems with 10 repetitions each. The ten 
systems used were: black oat (AP), oat (AB), ryegrass (AZ), radish (NF), vetch (E), 
consortium AP+NF+E, consortium AP+NF, consortium AP+E , white lupine (TB), and 
spontaneous vegetation or fallow (P). The NDVI was able to estimate the dry matter 
satisfactorily in seven systems analyzed, proving to be a valuable tool also in the off 
season. Systems that were in bloom had harmed R². It is not recommended to use 
the NDVI to estimate biomass in consortiums involving three or more plants, or 
analyze data from different plant cover together, for being inefficient in these cases. 
KEYWORDS: precision agriculture, GreenSeeker, NDVI, straw. 
 

INTRODUÇÃO 
O uso de plantas de cobertura (PC), que é uma prática antiga como forma de 

melhorar o potencial produtivo das áreas utilizadas na agricultura (ZIECH et al., 
2014), vem ganhando cada vez mais espaço no Sistema de Plantio Direto (SPD) nas 
áreas agrícolas do Sul do Brasil, por atender uma das premissas básicas do SPD, 
que é a adequação de sistemas de rotação e sucessão de culturas de modo a 
aumentar o aporte de material orgânico e nutrientes, bem como proteger o solo dos 
processos erosivos (MARCELO et al., 2009), sendo fundamental selecionar PCs 
com maior potencial em produzir fitomassa e acumular principalmente, C e N 
contidos em seus tecidos (DONEDA et al., 2012). 

A produção de matéria seca das espécies utilizadas para cobertura do solo 
depende de inúmeras condições, como as edafoclimáticas, fitossanitárias, de 
práticas de manejo, e em grande parte, da agressividade do sistema radicular 
(CARVALHO & AMABILE, 2006; CARVALHO et al., 2013), sendo essencial a 
criação de uma ferramenta adequada para estimar a produção desta em tempo real. 

Na agricultura de precisão, utilizam-se de forma intensa, as geotecnologias, 
tais como sensoriamento remoto, tais como obter informações de objetos, sem 
contato físico, por meio de uso de sensores (DEGHAID et al., 2013), e nos últimos 
anos, têm ganhado destaque os estudos sobre parametrização de atributos 
morfológicos dos dosséis vegetais, feitos com métodos baseados nas propriedades 
ópticas das plantas (OLLINGER, 2011; SIMÕES et al., 2015). 

Diversos índices gerados pela combinação de valores de refletância entre 
bandas espectrais específicas vêm sendo utilizados, como indicadores da 
quantidade de vegetação e outros atributos dos dosséis, sendo o Índice de 
Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI), o mais conhecido (OLLINGER, 2011; 
SIMÕES et al., 2015), sendo que o NDVI apresenta ótima correlação linear com a 
biomassa da vegetação em casos que o terreno apresente boa cobertura vegetal 
(MENESES & ALMEIDA, 2012; DEGHAID et al., 2013), assim como as plantas de 
cobertura do solo. 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência do NDVI para 
estimar a fitomassa seca produzida por dez sistemas de plantas de cobertura do 
solo diferentes no norte do Estado do Rio Grande do Sul. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido no município de Frederico Westphalen - RS na 

safra agrícola de 2014, na área experimental da Universidade Federal de Santa 
Maria, campus de Frederico Westphalen – RS, localizada a 27°23'24.33" S e 
53°25'39.58" O, com altitude de 483 m. Segundo a cl assificação climática de 
Köppen, o clima da região é Cfa ou subtropical úmido, com temperatura média anual 
de 19ºC e precipitação entre 1800 e 2000 mm bem distribuídos ao longo do ano. 

O solo foi classificado conforme a EMBRAPA (2013) como Latossolo 
Vermelho distrófico típico, com textura argilosa, cujas características físicas e 
químicas do solo de 0,00-0,20 m de profundidade se encontram na Tabela 1. 

 
TABELA 1.  Composição e características químicas e físicas do solo da área 

experimental. 
Análise Unidade Valor 

pH em água -log[H+] 5,1 

Argila g kg-1 740 

Matéria orgânica (MOS) g kg-1 32 

P (Mehlich-1) mg dm-3 9,3 

K+ mg dm-3 268,0 

Al3+ cmolc dm-3 0,4 

Acidez potencial cmolc dm-3 5,6 

Ca++ cmolc dm-3 6,0 

Mg++ cmolc dm-3 2,8 

Capacidade de Troca de Cátions (CTC) cmolc dm-3 11,3 

Saturação da CTC por bases (V%) % 50,6 
 

Foram efetuadas as três leituras de NDVI em cada uma das dez parcelas por 
tratamento. Na mesma data foi feito o corte de 0,25 m2 (0,5 x 0,5 m) de biomassa 
vegeetal, que foram levadas a estufa com ventilação forçada á 65 ºC até peso 
constante para determinar a massa da matéria seca (MMS) de cada parcela. As 
plantas de cobertura foram semeadas na primeira quinzena do mês de maio de 
2014, sendo as leituras de NDVI e coletas de MMS, efetuadas dois dias antes da 
dessecação do experimento (primeira semana de setembro) para permitir a 
semeadura da cultura da soja no local. Cada sistema de planta de cobertura de 
inverno possuía dimensões de 5 m x 25 m cada, divididas em dez parcelas por 
tratamento (5 m x 2,5 m cada) e área total de 1250 m2. Os dez sistemas de plantas 
de cobertura analisados foram: aveia preta (Avena strigosa S. - AP), aveia branca 
(Avena sativa L. - AB), azevém (Lolium multiflorum L. - AZ), nabo forrageiro 
(Raphanus sativus L. - NF), ervilhaca (Vicia sativa L. - E), aveia preta + ervilhaca + 
nabo forrageiro (AP+NF+E), aveia preta + nabo forrageiro (AP+NF), aveia preta + 
ervilhaca (AP+E), tremoço branco (Lupinus albus L. - TB) e pousio (vegetação 
espontânea - P). 

As leituras de NDVI foram realizadas com aparelho GreenSeeker® 505 
Handheld Sensor, que calcula o NDVI a partir da equação 
NDVI=(ρivp−ρv)/(ρivp+ρv), onde ρivp é a refletância no infravermelho próximo 
(0,725-1,1 µm), e ρv é a refletância no vermelho (0,58-0,68µm). Seus valores variam 
de -1 a 1 de modo que, quanto mais próximo de 1 maior o vigor de desenvolvimento 
da cultura (ROUSE et al., 1978; GROHS et al., 2011), ou maior a cobertura de solo 
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pela mesma. A altura de leitura foi fixa segundo a recomendação do fabricante, com 
distância entre o topo do dossel e o sensor de aproximadamente 0,8 a 1 m, sendo 
realizadas todas entre as 09 e 12 horas (CRUSIOL et al., 2013). 

Os dados de fitomassa seca e NDVI foram analisados de acordo com o 
modelo de delineamento experimental inteiramente casualizado, submetidos à 
análise da variância pelo teste F (p<0,05), e as médias comparadas pelo teste t de 
Student (p<0,05), conforme FERREIRA et al. (2012). Ainda foram feitas regressões 
para estimar o coeficiente de determinação de fitomassa seca da parcela através 
das leituras de NDVI. Para as análises dos dados foi utilizado o programa estatístico 
ASSISTAT, tomando como base os níveis de significância maiores que 95% (p ≤ 
0,05). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os valores obtidos de massa da matéria seca (MMS) foram classificados 
segundo PIMENTEL-GOMES (1985), onde se considera que quanto menor o CV%, 
mais homogêneos são os dados. AB e AZ apresentaram baixa variabilidade (CV% = 
9,6 e 7,5), e sendo detectada alta variabilidade em AP (CV% = 22,3), provavelmente 
devido ao acamamento dessa cultura, muito alta variabilidade em P (CV% = 59,6), e 
média variabilidade entre os demais tratamentos (CV% entre 10,7 e 15,8). 
 Os tratamentos que produziram maior quantidade de MMS foram AP+E e TB, 
seguido de AP, como pode ser visto na Figura 1. Estes dados corroboram com os 
resultados encontrados por CARVALHO et al. (2013), destacando que os 
consorciamentos tendem a produzir uma quantidade maior de massa da matéria 
seca podendo proporcionar benefícios aos sistemas de produção de distintas 
formas, além de não recomentar a prática do pousio, visto que produz pouca massa 
da matéria fresca e possui uma menor cobertura vegetal. 
 

 
FIGURA 1. Produção de Massa da matéria seca em diferentes sistemas e plantas de 

cobertura do solo. Aveia preta (AP), aveia branca (AB), azevém (AZ), nabo 
forrageiro (NF), ervilhaca (E), tremoço branco (TB), vegetação espontânea ou pousio 
(PO). Médias seguidas de mesma letra, não diferem pelo teste Tukey a 5% 
probabilidade. 
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Já para os valores de NDVI (Figura 2), que apresentaram baixo CV com 
exceção do P (12,2%), o tratamento E mostrou o maior valor observado (0,86), 
apesar de ser uma das PCs que menos produziram fitomassa seca. Isto demonstra 
que as PCs analisadas não devem ser interpretadas de forma conjunta, devendo-se 
apenas comparar os dados entre cada cobertura analisada. Ainda, RISSO et al. 
(2012) destaca que uma das peculiaridades inerentes ao NDVI é a saturação 
assintórica, que torna o índice incapaz de diferenciar biomassa verde em condições 
de elevado IAF e cobertura do solo, atendido pelo tratamento citado. 
 

 
FIGURA 2. NDVI observado no momento da coleta em diferentes sistemas de 

plantas de cobertura do solo. Aveia preta (AP), aveia branca (AB), azevém 
(AZ), nabo forrageiro (NF), ervilhaca (E), tremoço branco (TB), vegetação espontânea 
ou pousio (PO). Médias seguidas de mesma letra, não diferem pelo teste Tukey a 5% 
probabilidade. 

 
 O índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI) apresentou 
comportamento quadrático com a MMS produzida pelos dez sistemas de PCs 
analisados, obtendo-se coeficientes de determinação que variaram de 0,3158 a 
0,7631. De acordo com DEGHAID et al. (2001), estudando a correlação do NDVI 
com a cultura do amendoim, existe correlação positiva entre a refletância do dossel 
das plantas, expressa em valores de NDVI e a cobertura vegetal das culturas, 
encontrando um coeficiente de determinação de 0,8270 no estudo realizado. 
 Todos os tratamentos analisados apresentaram regressões polinomiais de 
segundo grau significativas, sendo que o tratamento E apresentou forte correlação 
entre o NDVI e a MMS coletada (R²=0,7631), enquanto em AP+E houve correlação 
moderada a forte (R²=0,6421), evidenciando que o índice testado é muito eficiente 
para estimar a quantidade de palhada produzida por estas PCs (Figura 3), dado que 
o NDVI apresenta associação significativa com a biomassa verde das plantas 
(PONZONI & SHIMABUKURO, 2007; FONTANA et al., 2015), fundamental para 
mitigar o processo de degradação do solo e manter a qualidade do mesmo (COSTA 
et al., 2009; BEUTLER et al., 2014). 
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FIGURA 3. Análise de regressão entre a produção de fitomassa seca e NDVI em 
dez sistemas de plantas de cobertura do solo. MMS = Massa da matéria 
fresca. 
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 Os tratamentos AP, AB, AP+NF, TB e P apresentaram correlação moderada 
entre o NDVI observado e a MMS produzida por estes sistemas, mostrando que esta 
ferramenta pode ser utilizada nestas PCs com certos ajustes ou até mesmo com 
novos testes em diferentes épocas de leituras. Destaca-se que no sensoriamento 
remoto, o uso de funções exponenciais é comum para expressar a relação da 
variável indicadora com o NDVI (LIU, 2006). 
 Já nos tratamentos AZ, NF e o consorciamento AP+NF+E, houve correlação 
fraca à moderada, variando de 0,3158 à 0,3955, não sendo o NDVI indicado na 
determinação da MMS produzida por estes três sistemas. Devido ao SPD no sul do 
Brasil encerrar o ciclo das culturas de verão geralmente nos meses de março a abril, 
as PCs de inverno são semeadas na primeira quinzena de maio, sendo dessecadas 
em agosto para o plantio de milho, ou outubro para o plantio de soja, fazendo com 
que as coberturas AZ e NF já se encontrem em senescência ou até mesmo em 
florescimento, como foi o caso das mesmas, dificultando as leituras de NDVI, o que 
sugere a realização de leituras em diferentes épocas essencialmente nessas duas 
culturas, de modo a evitar que a presença de flores ou de o fim de ciclo possam 
interferir negativamente nos resultados, permitindo a utilização do NDVI para estimar 
a MMS produzida por estas. 
 Quanto ao consorciamento AP+NF+E, provavelmente obteve uma correlação 
baixa pelo mesmo fato citado anteriormente em relação à comparação de diferentes 
PCs, não devendo ser analisadas de forma conjunta, possivelmente impossibilitando 
a utilização do NDVI nesse sistema de forma adequada, visto que as plantas são 
semeadas juntamente. 
   

CONCLUSÕES 
O NDVI foi capaz de determinar a fitomassa seca produzida de forma 

adequada ou satisfatória em sete dos dez sistemas analisados, sendo uma 
ferramenta que pode ser utilizada para estes fins nestes sistemas. 

A presença de flores visíveis no dossel e a senescência natural atrapalharam 
a leitura de NDVI nos sistemas de plantas de cobertura do solo AZ e NF. 

Não se recomenda a utilização deste índice para determinar a fitomassa 
produzida por consorciamento onde há a presença de três ou mais plantas, visto que 
o sensor não obteve bons resultados na estimativa da fitomassa produzida por 
diferentes plantas em conjunto. 
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