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1. RESUMO 

Neste trabalho foi avaliado a produtividade de massa seca em cultivares de aveia 

branca e aveia preta, em cultivo irrigado, na região de Araxá - MG. O experimento foi 

conduzido na Estação Experimental do UNIARAXÁ, no município de Araxá – MG. 

Os tratamentos foram estabelecidos em solo classificado como argissolo vermelho e 

amarelo, de textura média com relevo medianamente ondulado. O delineamento 

experimental utilizado foram blocos casualizados, com 6 tratamentos e 3 repetições, 

sendo as aveias brancas: IPR 126, IPR SUPREMA, IPR ESMERALDA; e as pretas: 

AGRO ZEBU, IPR CABOCLA e IAPAR 61. A semeadura foi realizada manualmente 

no dia 04 de Maio de 2014, em sulcos, a uma profundidade de 3 cm, com densidade 

de 350 sementes aptas por m2. As parcelas possuíam 10 linhas, espaçadas de 0,20 

m e suas dimensões eram de 2 metros de largura e 2 de comprimento (4m²). A 

adubação de plantio foi feita com 300 kg ha-1 de 08-28-16. A adubação de cobertura 

foi realizada aplicando-se, 35 kg ha-1 de cloreto de potássio mais 20 kg ha-1 de 

sulfato de amônio na fase de perfilhamento. Após cada corte foi aplicado 20 kg ha-1 

de sulfato de amônio. Os cortes foram realizados após as plantas atingirem 30 a 35 

cm de altura, deixando resíduo de 7 cm. O último corte foi realizado quando 50% 

das plantas estavam no estádio de emborrachamento. Para hábito de crescimento 

foi realizada avaliação subjetiva com notas de um a nove, sendo um vertical e nove 

prostrado. No momento de cada corte, para determinação da massa de forragem, 

foram colhidas três amostras de forragem, em cada tratamento, utilizando-se uma 

moldura de vergalhão de 0,50 m x 0,50 m, colocada ao acaso. Os perfilhos contidos 

na moldura foram colhidos rente ao solo, com o auxílio de uma tesoura de poda e 

acondicionados em sacos de plástico. Estas amostras foram levadas ao laboratório, 

onde os componentes foram pesados e secos em forno microondas, calculando 

assim o percentual de matéria seca. A análise estatística foi realizada com o 

programa SASM-Agri, onde todas as variáveis respostas foram submetidas à análise 

de variância, e comparadas pelo teste de Tukey com nível de significância 5%. Os 

genótipos AGROZEBU e IPR CABOCLA se mostraram mais produtivos no primeiro 

corte. O genótipo IPR ESMERALDA se mostrou superior no quarto corte. O genótipo 

que apresentou hábito de crescimento mais prostrado foi IPR SUPREMA. 
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2. INTRODUÇÃO  

A aveia (Avena ssp) é uma gramínea anual de inverno que pode ser cultivada 

em distintas condições climáticas. Possui diversas possibilidades de uso, como 

alimentação humana (produção de grãos), alimentação animal (forragem na forma 

de silagem, cortada e fornecida no cocho, e ainda pastejo direto), utilizada na 

adubação verde como produção de palhada para a cobertura do solo. Possui a 

característica de inibir plantas daninhas invasoras pelo efeito alelopático (SÁ, 1993). 

Os principais fatores de desenvolvimento e produção das forrageiras tropicais 

são o solo, temperatura e clima. Ao contrário dos fatores de solo não podemos 

alterar os fatores climáticos, devemos então adaptar a eles os sistemas de produção 

(BARIONI et al., 2003). 

O cultivo da aveia é uma alternativa de suprimento de forragem de boa 

qualidade no período de inverno em que faltam pastagens em quantidade e 

qualidade (FLOSS, 1988). A aveia possibilita o cultivo em áreas que antes ficavam 

ociosas no inverno, sendo uma boa opção para rotação de culturas.  

É uma planta de clima temperado, mas pode ser cultivada em regiões de 

clima subtropical ou tropical. Adapta-se melhor a solos bem drenados, férteis, com 

teores de matéria orgânica e com Ph entre 5,5 e 6,0. Não toleram solos encharcados 

e com altos teores de alumínio. Possui alta produção de massa seca, a qual pode 

variar de acordo com a região, sendo necessário, primeiramente, identificar quais 

cultivares se adaptam melhor a determinada região (SANDINI e PERIN, 1999).  

Apresenta excelente valor nutritivo, com boa palatabilidade e digestibilidade. 

É uma planta atóxica aos animais em qualquer fase do estágio vegetativo.  

Existem inúmeras espécies de aveia, porém, no Brasil, as mais cultivadas 

são, aveia branca (Avena sativa L.) e preta (Avena strigosa Schreb). A aveia preta 

(Avena strigosa Schreb) apresenta dois sistemas radiculares: um seminal e outro de 

raízes permanentes (FLOSS, 1982). Caracteriza-se por crescimento vigoroso e 

tolerância à acidez nociva do solo causada pela presença de alumínio. É a forrageira 

de inverno mais usada para pastejo no Sul do Brasil. Apesar de ser conhecida como 

uma forrageira de clima temperado, trabalhos de melhoramento têm desenvolvido 

cultivares adaptadas às regiões mais quentes, como o Centro-Oeste do Brasil. 

Temperaturas baixas na fase inicial de desenvolvimento favorecem o perfilhamento, 

e pulsos de calor na floração (temperaturas acima de 32ºC) provocam esterilidade e 

aceleram a maturação dos grãos (EMBRAPA, 2000). Essa espécie não é utilizada 



na produção de grãos, pois não apresenta qualidade industrial devido à coloração 

escura, ao pequeno tamanho e à baixa produção de grãos descascados em relação 

ao grão inteiro (FLOSS, 1988). 

Já a aveia branca (Avena sativa L.) é uma planta que apresenta múltiplos 

propósitos. É utilizada tanto na alimentação humana quanto na alimentação animal, 

pelo alto teor de proteínas de qualidade e fibras solúveis. Na alimentação animal 

pode ser fornecida como forragem verde, feno, silagem e na composição da ração. 

No sul do Brasil e em partes do Sudeste e Centro Oeste, é cultivada como espécie 

produtora de grãos e palha para a cobertura do solo, favorecendo a implantação das 

culturas de verão, especialmente em plantio direto (FERREIRA FILHO, et al., 1998). 

A cobertura da palha, seja de aveia, ou de qualquer outra cultura utilizada, 

tem a capacidade de alterar as condições térmicas do solo, principalmente pela 

capacidade de refletir a radiação solar, impedindo que esta chegue diretamente ao 

solo para aquecê-lo em demasia, evitando prejuízos às culturas nos meses mais 

quentes do ano.  

Torna-se de grande importância o conhecimento do cultivar mais adaptado 

para condições locais. O presente trabalho pretende conhecer mais a fundo o 

comportamento das cultivares de aveia branca e preta na região de Araxá-MG, para 

que seu cultivo possa ser indicado na região com mais segurança. 

 

3. OBJETIVO 

Verificar o potencial de desenvolvimento, produtividade e adaptabilidade de 

cultivares de aveia preta e aveia branca na região de Araxá, utilizando os seguintes 

parâmetros: Produção de massa seca; Número de cortes; Hábito de crescimento. 

 

4. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

O trabalho foi realizado em Araxá, MG, no Campo Experimental do Centro 

Universitário do Planalto de Araxá, que se encontra a 19° 35’ 36’’ de latitude e 46° 

56’ 26’’ de longitude, com altura média de 960 metros, em cultivo irrigado. O plantio 

do experimento foi realizado no dia 04 de Maio de 2014 com densidade de 350 

sementes por m2 das cultivares de aveia preta e aveia branca aptas, estabelecida 

em solo classificado como argisolo vermelho e amarelo, de textura média, com 

relevo medianamente ondulado. 

 



A semeadura foi realizada manualmente, com o auxílio de uma picareta. Os 

sucos foram abertos a uma profundidade de 3 cm. A adubação de plantio foi feita 

com 300 kg ha-1 de 08-28-16. A adubação de cobertura foi realizada aplicando-se, 

35 kg ha-1 de cloreto de potássio mais 20 kg ha-1 de sulfato de amônio na fase de 

perfilhamento. Após cada corte foi aplicado 20 kg ha-1 de sulfato de amônio. 

A irrigação foi realizada com intervalos de 10 dias, de acordo com as 

condições climatológicas, aplicando uma lâmina de 25 mm de água em cada 

irrigação (Bacchi e Godoy, 1997). 

 
Figura 2. Implantação do experimento.   

Fonte: Acervo pessoal. 

 

O delineamento utilizado foi de blocos casualizados, com três repetições. 

Cada bloco continha seis tratamentos de aveia, com dimensões de dois metros de 

largura e dois de comprimento (4m²) por tratamento, as parcelas possuíam dez 

linhas, espaçadas com 0,20 m entrelinhas 

 

Tabela 1. Referente às cultivares utilizadas e seus respectivos tratamentos. 

TRATAMENTO CULTIVAR 

T1 AVEIA BRANCA (IPR SUPREMA) 

T2 AVEIA PRETA (IPR CABOCLA) 

T3 AVEIA BRANCA (IPR 126) 

T4 AVEIA PRETA (IAPAR 61) 

T5 AVEIA BRANCA (IPR ESMERALDA) 

T6 AVEIA PRETA (AGRO ZEBU) 

 

 
 
 
 



Quadro 1: Croqui da área experimental com a distribuição dos tratamentos nas respectivas unidades. 

BLOCO 1 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

BLOCO 2 T4 T3 T1 T6 T2 T5 

BLOCO 3 T6 T5 T4 T3 T2 T1 

 

Foram avaliados, porcentagem de massa seca, número de perfilhos, número 

de cortes e hábito de crescimento. 

Os cortes foram realizados quando as plantas atingiram 30 a 35 cm, com uma 

tesoura de poda, deixando um resíduo de 7 cm como mostra a Figura 3. O último 

corte foi feito quando 50 % das plantas estavam no estádio de emborrachamento. 

 

Figura 3. Área após a realização dos cortes+ 

Fonte: Acervo Pessoal 

 

Após cada corte, para determinação da massa de forragem e seus 

componentes morfológicos, foram colhidas três amostras de forragem em cada 

tratamento, utilizando-se uma moldura de vergalhão de 0,50 m x 0,50 m, colocada 

ao acaso, em três pontos representativos da condição do relvado nas parcelas. Os 

perfilhos contidos no interior da moldura foram colhidos rente ao solo com o auxílio 

de uma tesoura de poda e acondicionados em sacos de plástico, devidamente 

identificados. Em seguida, as amostras foram levadas ao laboratório, onde os 

componentes foram pesados e secos em forno microondas, estimando assim o 

percentual de matéria seca. (Santos et al. 2004) 

Os perfilhos foram contados manualmente após cada corte. O número de 

cortes foi calculado ao término do experimento onde se contou quantos cortes cada 

cultivar proporcionou, durante o período experimental. 



A análise estatística foi realizada com o programa SASM-Agri, onde todas as 

variáveis respostas foram submetidas à análise de variância, e comparadas pelo 

teste de Tukey com nível de significância 5% (CANTERI, et al., 2001). 

Tabela 2. Dados Climáticos do Período Experimental (2014) 

Meses Pluviosidade (mm) Temperatura Média (ºC) 

Maio 26,2 18 

Junho 6,2 17,8 

Julho 59,4 17,2 

Agosto 0 19,1 

Setembro 10,2 21,3 

Fonte: Fundação Pro Café, Araxá-MG, 2014. 

 

5. RESULTADOS  

Analisando os resultados obtidos pode-se observar que houve diferença 

significativa na produtividade de massa seca, entre os genótipos avaliados (P<0,05). 

Para a produção de massa seca (MS) determinada no estádio vegetativo, a análise 

de variância indicou que houve diferenças significativas para cortes, não sendo 

encontrada variação na produção total. Na tabela 3 são apresentados os 

rendimentos médios de forragem em cada corte e o total acumulado dos quatro 

cortes. 

Tabela 3. Resultados de hábito de crescimento, ciclo da cultivar e produção de massa seca por corte 
e total dos genótipos avaliados. Araxá, MG, 2014. 

Espécie Genótipo 
Hábito 
Cresc. 
(0-9) 

Ciclo 
(dias) 

1º Corte 
(kg ha-

1) 

2ºCorte 
(kg ha-

1) 

3º Corte 
(kg ha-

1) 

Massa 
Seca 

4ºCorte 
(kg ha-

1) 

Total 
(kg ha1) 

 
 
 
 

AP AGRO ZEBU 1 86 733,6a 704,3a - - 1437,9 A 

AP IPR CABOCLA 3 92 659ab 660,6a 600a - 1919,6 A 

AB IPR SUPREMA 7 85 610bc 648a 604,6a - 1862,6 A 

AB 
IPR 

ESMERALDA 
3 98 

596,3bc
d 

639,6a 614,6a 837a 2687,5 A 

AP IAPAR 61 3 88 555cd 645,6a 597,3a 668b 2465,9 A 

AB IPR 126 5 77 529d 644,3a 608a 709,6ab 2490,6 A 

Media   87,6 613,1 657 504 738,2 2144  

CV %    4,36 4,56 1,82 7,53   

Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

AP: Aveia Preta; AB: Aveia Branca; Hábito de Crescimento: 1, ereto; 9, prostrado. 

Letra minúscula na coluna não diferem estatisticamente entre si entre cortes 

Letra maiúscula na última coluna não diferem estatisticamente entre si no total 



 

No primeiro corte o genótipo AGROZEBU teve uma maior produção, 

produzindo 733,6 kg ha-1 de MS apesar de não diferir estatisticamente do genótipo 

IPR CABOCLA. No entanto, diferiu estatisticamente dos demais genótipos. Não 

houve diferença entre os genótipos IPR SUPREMA; IPR ESMERALDA e IAPAR 61 

que apresentaram uma menor produção, com 610, 596,3 e 555 kg ha-1 de MS, 

respectivamente, diferindo estatisticamente dos demais genótipos. IPR 126 

apresentou um menor rendimento com produção de 529 kg ha-1 de MS. 

Resultados semelhantes foram obtidos por Basso, et al. (2014) que obtiveram 

para o genótipo IPR SUPREMA; IPR 126; IPR CABOCLA; IPR ESMERALDA e 

IAPAR 61, rendimento de 864,3, 828,3, 792,9, 649,3, 466,3 kg de MS ha-1, 

respectivamente. Esse resultado pode ser explicado, pois ambos os experimentos 

foram instalados no período considerado mais propício para o seu cultivo, abril/maio, 

esse fato foi evidenciado por Reis, et al., (1993a, 1993b) em trabalhos conduzidos 

para avaliação de genótipos de aveia em Jaboticabal, observaram-se maiores PMS 

(Produção de Matéria Seca) quando a semeadura foi efetuada em maio. Por outro 

lado, Cecato, et al. (2014) obtiveram com IPR CABOCLA; IAPAR 61; IPR 

ESMERALDA; IPR 126; IPR SUPREMA; 1237, 1547, 1853, 1258, 1539 kg de MS 

ha-1, respectivamente, obtendo, portanto, uma média de rendimento maior. 

No ensaio nacional de aveias forrageiras Carvalho, et al. (2011) também 

obtiveram uma maior produção do genótipo AGROZEBU em seu primeiro corte, 

pode-se dizer então que o genótipo se comportou de forma precoce, o que torna 

interessante sua indicação no sistema de integração lavoura/pecuária onde se busca 

rápida produção de palhada. 

Alguns dias antes do primeiro corte ocorreu acamamento em todos os 

genótipos avaliados, isto pode ter contribuído para um menor desempenho no 

acumulo de MS. A ocorrência do acamamento se deve ao suprimento de N, aplicado 

na fase do perfilhamento da aveia. 

No segundo corte não houve diferença significativa entre os genótipos 

avaliados, mas houve um crescente aumento de 37% na produção de MS, fato 

também evidenciado por Souza, et al. (2005) que trabalhando com o genótipo São 

Carlos teve um aumento de 35% no acúmulo de forragem. 



No terceiro corte também não houve diferença significativa entre os genótipos 

avaliados, mas houve uma baixa de 22% na produção de MS, fato que pode ser 

explicado pelos baixos índices pluviométricos do mês de agosto (Tabela 1).  

No quarto corte o genótipo IPR ESMERALDA teve produção de 837 kg ha-1 

de MS, diferindo estatisticamente do genótipo IAPAR 61 que teve produção de 709,6 

kg ha-1 de MS, resultado também encontrado por Jochims, et at. (2014), que 

trabalhando com o genótipo IPR ESMERALDA obteve no quarto corte produção de 

832 kg ha-1 de MS. As aveias de ciclo longo apresentaram elevada produção de 

forragem ao longo do inverno, essa característica é expressa por maior número de 

cortes, sendo assim a característica mais desejável no cultivar de aveia forrageira. 

Bortolini, et al., (2004) observaram que, quando a planta é submetida a cortes, há 

aumento de rendimento de MS (Matéria Seca), pois, os cortes conferem alta 

capacidade de rebrota e induzem à formação de novos perfilhos. 

No parâmetro produção total não houve diferença significativa entres os 

genótipos, todos os materiais avaliados se mostraram adaptados a região, a baixa 

produção se dá aos baixos índices pluviométricos enfrentados pelos cultivares 

durante o período experimental, acarretando assim uma diminuição na produção de 

MS. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para uso na alimentação animal destaca-se aveia preta IAPAR 61 e as aveias 

brancas IPR ESMERALDA e IPR 126, devido ao maior número de cortes que 

proporcionaram. 

Se o objetivo for uso como adubação verde ou rotação de culturas a fim de 

fornecer massa (palhada) para o solo, podem-se considerar aquelas cultivares que 

produziram mais no primeiro corte, já nesse caso, não há interesse na rebrota das 

plantas. 

A aveia, quando comparada em produção de MS/ha com forrageiras tropicais, 

apresenta uma menor produção, mas em contra partida apresenta uma melhor 

qualidade nutricional podendo chegar até 24% de proteína bruta, contra 10% de 

proteína das forrageiras tropicais, isso mostra sua importância. A aveia ainda possui 

a característica de produzir forragem em um período que forrageiras tropicais 

diminuem sua produção, sendo assim uma boa alternativa para sistemas de 

produção no período do inverno. 
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