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RESUMO  

 

A aveia branca (Avena sativa L.) é a espécie mais cultivada no Brasil, por seu alto aproveitamento pela indústria e ótima opção de 

cultivo de inverno para formação de cobertura para o solo e rotação de cultura. Neste trabalho demonstraremos o experimento 

realizado com aveia branca (Avena sativa L.), onde serão apresentados os índices de crescimento radicular, massa verde e matéria 

seca desta cultura aos 30 e 60 dias de cultivo. O experimento foi realizado em estufa, onde o ambiente era controlado com uso de 

irrigação. Essa gramínea cresce e se desenvolve rapidamente, auxiliando no controle de erosão e das plantas daninhas (Almeida e 

Rodrigues, 1985). 

PALAVRAS-CHAVE: Avena sativa, Matéria seca, Massa verde, Rotação de cultura. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

  

A aveia é uma gramínea anual pertencente à família Poaceae, tribo Aveneae e gênero Avena. Tal 

gênero compreende várias espécies silvestres, daninhas e cultivadas distribuídas em seis continentes 

(GUTKOSKI E PEDÓ, 2000). As principais espécies cultivadas no país são a aveia branca 

(Avena sativa L.), a aveia amarela (Avena byzantina C. Koch), espécies de duplo propósito com produção 

de forragem e grãos, e a aveia preta (Avena strigosa Schreb) empregada como pastagem, de forma isolada 

ou em consorciação com outras forrageiras, e como adubo verde (FLOSS, 1988; MATZENBACHER, 

1999). 

A cultura da aveia é uma das principais opções para cultivo na estação fria, especialmente no 

centro-sul do Brasil, sendo alternativa técnica e economicamente viável de cultivo, no período de outono, 

inverno e primavera. Além das aplicações como forrageira, destina-se à produção de grãos e, ainda, pode 

ser utilizada como cobertura verde, para proteção do solo. De acordo com FLOSSET al. (2007), algumas 

cultivares de aveia branca (A. sativa L.) podem ser utilizados para produção de forragem e posterior 

colheita de grãos no rebrote. 

O plantio da aveia para produção de grãos vem crescendo ao longo dos anos, a área colhida no 

final da década de 1970 era de 58,4 mil hectares, passando para 242,0 mil hectares na década de 2000, um 

aumento de 314,4% na área colhida. Além da menor área cultivada a produtividade também era baixa, 

não passando de 1.000 kg ha
-1

. Na safra 2005/2006 a produção foi superior a 2.000 kg ha
-1

. No que diz 

respeito a área cultivada para formação de cobertura do solo não há registros, mais estima-se que seja 

superior a dez vezes a área cultivada para produção de grãos.Os grãos da aveia branca são utilizados tanto 

na alimentação animal como humana, já a aveia preta apresenta reduzida produção de grãos e não 

apresenta qualidade industrial devido a sua coloração escura, menor tamanho e baixo rendimento de grãos 

(SÁ, 1995). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o crescimento radicular da aveia branca, assim como a 

produção de massa verde e matéria seca, por meio de um experimento realizado em casa de vegetação. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este trabalho ocorreu na fazenda escola da FAG (Centro Universitário Assis Gurgacz), Cascavel – 

PR. Foi realizada a semeadura em superfície de 30 a 40sementes em cada um dos8vasos com tamanho de 

30x40 cm com solo vermelho enriquecido com 10% de matéria orgânica e 0.5% de calcário. Sobre o solo 

foi aplicadoo substratocom o objetivo de favorecer a germinação das plantas, mantendo a umidade e a 

porosidade. Após o plantio das sementes os vasos foram acomodados em estuda e instalados sistema de 
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irrigação por gotejamento. A germinação iniciou-se 10 dias após o plantio, chegando a o fim aos 18 dias, 

onde haviam germinado por volta de 25 a 30 plantas por vaso. Como não houve excesso de germinação 

não houve a necessidade de raleamento das plantas. Ao final dos períodos de 30 e 60 dias foram avaliados 

4 repetições por período, onde se retirava 10 plantas para medição do tamanho radicular e das folhas. 

Através de pesagem obteve-se o valor de matéria verde das raízes e folhas. Para definir matéria seca, as 

folhas e raízes foram submetidas à de secagem a 60°C por 24 horas em estufa com circulação de ar. Após 

esse período foi realizada nova pesagem para se obter a matéria seca. 

 

3. RESULTADOS 

 

Ao final de cada período de monitoramento se mensurava os valores de cada índice de interesse ao 

experimento. Em relação à germinação, OLIVEIRA et al., 2014, afirma que a utilização de sementes de 

alta qualidade é o ponto de partida para haver emergência e estande uniforme de plantas de aveia, 

requisito básico de uma lavoura com elevado potencial de produtividade  Ao final dos primeiros 30 dias 

se obteve crescimento foliar e radicular de 43,33 cm e 14,7 cm, respectivamente. Massa verde foliar e 

radicular de 5.640 kg ha
-1

e 1.378 kg ha
-1

, respectivamente, já de matéria seca foliar e radicular obteve-se 

1.275 kg ha
-1

e 105 kg ha
-1

, respectivamente. Ao final do segundo período, 60 dias, obteve-se um 

crescimento foliar e radicular de 57,43 cm e 19 cm, respectivamente. Uma massa verde foliar e radicular 

de 8130 kg ha
-1

e 1178 kg ha
-1

, respectivamente. A matéria seca foliar e radicular de 825 kg ha
-1

e 186 kg 

ha
-1

, respectivamente. (tabela 01). 

 

Tabela 1 - Resultados dos experimentos com aveia branca 

 

Fonte: os autores, 2016. 

 

4. DISCUSSÃO 

 

A aveia branca é uma gramínea que não exige muito da condição do solo, desde que o mesmo não 

esteja encharcado. Mais demonstra ótima resposta à adubação nitrogenada, fosfatada e potássica. Sua 

semeadura ocorre nas épocas mais frias do ano, março a junho, podendo ser a lanço ou em linhas. No 

caso de linhas para produção do grão a aveia deve ser plantada com espaçamento entre 20 a 40 cm, 

utilizando em torno de 50 a 70kg ha
-1

de sementes. A profundidade de plantio fica em torno de 3 a 4 

cmcom 60 a 70 sementes por metro. Caso seja feito o plantio a lanço com a intenção de se obter cobertura 

de solo, deve-se fazer um acréscimo de 30 a 50% na quantidade de sementes, e quando a gramínea estiver 

na fase de grão leitoso pode-se fazer a incorporação junto ao solo com o arado, cortada com rolo faca ou 

mesmo dessecada com uso de herbicida com manejo posterior de arado ou rolo faca. Sua produção de 

massa verde (foliar/radicular) pode alcançar 30 Tha
-1

ao final do ciclo que de 110 a 120 dias.  

Assim como qualquer outra cultura a aveia branca para atingir seu potencial produtivo máximo 

necessita de correta adubação, e de acordo com as recomendações dadas por CAMARGO et al. (1996), 

deve-se fazer uso NPK nas dosagens de 70, 90 e 60 kg ha-1, nas formas de sulfato de amônio, 

superfosfato simples e cloreto de potássio, respectivamente. Mais tal valor varia conforme o teor de 

matéria orgânica presente no solo de cultivo. Ela promove melhoria dos atributos químicos e físicos do 

solo e influência o rendimento de culturas subseqüentes no norte do Paraná, (DERPSCH e CALEGARI, 

(1985). 

 

De acordo com o experimento realizado por MACHADO, (2000), os genótipos FAPA 2 e IA 

96101b, ambos de ciclo tardio, destacaram-se das demais com uma produção média de 2.871 e 2866 kg 

ha
-1

de matéria seca, respectivamente. Em nosso experimento ao final de 60 dias obteve-se uma massa 

verde (foliar/radicular) de 9308 kg ha
-1

. Já a matéria seca foi de 1.011 kg ha
-1

. Em relação ao sistema 

radicular os trabalhos encontrados na literatura não trazem informações sobre esse parâmetro, toda via o 

sistema radicular é relevante para a concentração de matéria orgânica, estruturação do solo e aumento dos 

 
Comprimento (cm) Massa verde (kg ha

-1
) Massa seca (kg ha

-1
) 

Período Foliar Radicular Foliar Radicular Foliar Radicular 

30 dias 43,33 14,7 5640 1378 1275 105 

60 dias 57,43 19 8130 1178 825 186 
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microporos. De acordo com o experimento realizado a quantidade de matéria verde disponibilizada pelo 

sistema radicular representa 14,5% de toda a matéria verde disponibilizada pela planta ao solo. 

Mesmo tento ciclo reduzido a matéria seca ficou aquém do esperado, os motivos para tal condição 

estão relacionados a o solo não devidamente corrigido e adubado, uso da irrigação de modo não 

controlado e a manutenção em casa de vegetação produziu baixa intensidade luminosidade afetando a 

atividade fotossintética, reduzindo o potencial vegetativo, com isso ao final do segundo período (60 dias) 

as plantas se apresentavam menos viçosas que as do primeiro teste, apresentando grande variação de 

tamanho foliar e radicular. Algumas plantas mais velhas tiveram maior crescimento vegetativo e 

acabaram afetando o crescimento das plantas menores, que tenderam a parecer.  

 

 

5. CONCLUSÕES 

 

Aos 30 dias do experimento obteve-se um excelente desempenho foliar e radicular das plantas, a 

partir desde ponto houve um declínio no desenvolvimento, chegando aos 60 dias e não apresentado 

mesmo desenvolvimento uniforme do primeiro período.Com relação à matéria e seca, o remanescente 

representa em média 10% com relação à matéria verde. 
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