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INTRODUÇÃO
O cultivo da aveia branca (Avena sativa L.) está presente nas mais variadas unidades de produção
do país. Para a safra de 2020, a área estimada a ser cultivada no Rio Grande do Sul para grãos é de
299,86 mil hectares, com produtividade esperada de 2.006 quilos por hectare (EMATER, 2019).
Isto representa 78,8% do total cultivado no país (CONAB, 2019). Sendo assim, é umas das culturas
mais utilizadas durante a safra de inverno. Isso se deve ao fato de que o cereal apresenta bons
índices nutricionais, como a presença de carboidratos e lipídeos além da qualidade proteica, sendo
um ótimo alimento tanto para humanos quanto animais.
Durante o cultivo deste cereal existem algumas dificuldades, uma delas é a presença de plantas
invasoras, que acometem o desenvolvimento da cultura e é responsável pelo decréscimo da
produtividade final. A principal invasora é o azevém (Lolium multiflorum L.), que possui alta
capacidade competitiva e difícil controle, já que não existem herbicidas seletivos que possam ser
usados nesta cultura. Uma alternativa é a utilização de uma maior densidade de semeadura para o
fechamento mais rápido da entrelinha, impedindo o surgimento de plantas invasoras. Outra
alternativa é a época de semeadura, se houver atraso, as plantas invasoras já estarão instaladas na
lavoura, assim pode ser feito a aplicação de herbicidas pré-semeadura para a limpeza da área.
Sendo assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito de densidades de cultivo da aveia
branca em sucessão milho/aveia visando analisar seus efeitos nos atributos físicos, fisiológicos e
sanitários de sementes.
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METODOLOGIA
O presente estudo foi desenvolvido nos anos de 2019/2020 no Instituto Regional de
Desenvolvimento Rural (IRDeR), no município de Augusto Pestana, RS. A semeadura foi realizada
em junho com semeadora-adubadora, em que cada parcela constituiu-se de cinco linhas de cinco
metros de comprimento e espaçamento entre linhas de 0,20 m, correspondendo a uma unidade
experimental de 5 m2. Conduzido em um sistema de cultivo com elevada relação Carbono/
Nitrogênio, no sistema de sucessão milho/aveia.
Utilizou-se o delineamento experimental de blocos casualizados, com cinco repetições, em um
esquema fatorial 2 x 4, nas fontes de variação cultivares e densidades. Foram utilizadas duas
cultivares de características distintas, a cultivar Brisasul, de alto afilhamento, e a cultivar URS
Taura de baixo afilhamento, semeadas em densidades de 100, 300, 600 e 900 sementes m². A
colheita dos experimentos para a estimativa do rendimento de grãos em sistema de cultivo ocorreu
de forma mecanizada com a colheita das três linhas centrais de cada parcela, que após foram
direcionadas ao laboratório para correção da umidade de grãos e pesagem para estimativa da
produtividade, convertida para a unidade de um hectare.
Após, as amostras foram encaminhadas ao laboratório de análise de sementes da Unijuí para
realizar a análise de pureza (análise física), com as seguintes variáveis: porcentagem de sementes
puras, outras sementes e material inerte, e número de outras sementes por número presentes na
amostra. Os testes de germinação e vigor (análise fisiológica), para porcentagem de plântulas
normais, plântulas anormais e sementes mortas, e a análise de sanidade identificou a presença de
patógenos. As análises de pureza e germinação foram realizadas de acordo com as Regras de
Análise de Sementes (BRASIL, 2009a). A análise de sanidade seguiu o Manual de Análise
Sanitária de Sementes (BRASIL, 2009b). O teste de vigor foi determinado pelo método de
envelhecimento acelerado (TUNES et al., 2008). Após a realização das análises laboratoriais, os
dados foram inseridos em planilhas do software Excel e em seguida foram submetidos à análise de
variância (ANOVA) para detecção da presença ou ausência de interação entre os fatores. A partir
da análise de variância foram realizados os testes de comparação de médias de Tukey em nível de
5% de probabilidade de erro e análise de regressão. Estas análises estatísticas foram realizadas com
auxílio software computacional SISVAR.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na análise de variância, observa-se efeito significativos (p ≤ 0,05) para as variáveis sementes
puras, patologia Fusarium e patologia Alternaria, em todas as fontes de variação, Tabela 1.
Contudo, para a germinação plântulas normais, somente a interação cultivar x densidade
apresentou significância. Já para vigor plântulas normais, apresentou efeito significativo para
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densidade e a interação cultivar densidade. Os coeficientes de variação apresentaram baixa
magnitude, o que indica elevada precisão na condução do experimento, a exceção de da análise de
patologia para Alternaria sp.
A cultivar Taura apresentou os melhores resultados na análise de sementes pura (Tabela 2), nas
densidades 600 e 900, com 97% e 98%, respectivamente. Já a cultivar Brisasul não diferiu
estatisticamente entre os tratamentos e se destacou com maior percentual de pureza entre as duas
cultivares na média. Isso se deve principalmente às características morfológicas da cultivar
Brisasul, que possui alta capacidade de produzir afilhos (SILVA, et al.,2012). Assim, a cultivar
consegue preencher rapidamente o dossel impedindo a entrada de luz na entrelinha. Impede o
desenvolvimento de plantas invasoras que precisam de luz para germinar, como é o caso do
azevém. Comparando as densidades, as densidades 300 e 900 apresentaram maior percentual de
pureza, 98% e 99% respectivamente, enquanto a densidade 100 apresentou o menor índice de
pureza, sendo de 97%. Isso se deve principalmente ao fechamento mais rápido da entrelinha que
impede a germinação de espécies invasoras fotoblásticas positivas.
Na variável germinação plântulas normais, houve diferenças entre as cultivares, somente na
densidade 100 e 300, em que a densidade 100 a cultivar Brisasul se destaca, e na 300 a cultivar
Taura (Tabela 2). Já na comparação nos tratamentos densidade, a cultivar Taura apresentou menor
percentual de germinação na densidade 100, e não diferiu estatisticamente das demais densidades.
Este resultado pode ser justificado devido a maior presença de plantas competidoras na menor
densidade, em que ocorre competição interespecífica, causando desequilíbrio fisiológico na cultura
agrícola e prejudicando a formação das sementes, ou seja, por uma menor disponibilidade de
nutrientes, visto a presença de plantas invasoras.
Para o número de plântulas normais pelo teste de vigor, não houve diferenças estatísticas entre as
cultivares (Tabela 2). Como pode ser observado entre densidades, houve maior vigor em ambas as
cultivares na densidade 300, e menor vigor na densidade 100. Isto se deve principalmente a
competição entre espécies como explicado anteriormente, contudo, na densidade 600 e 900, se
deve a competição intraespecífica, que quanto maior a população de plantas de aveia branca resulta
em uma maior competição (ABREU, 2003).
Levando-se em consideração a variável sanidade, os patógenos que foram observados com maior
ocorrência foram Fusarium sp. e Alternaria sp. Destacou-se Fusarium sp. com maior ocorrência
em geral, porém na média, houve maior incidência na cultivar Taura. Entre as densidades, houve
destaque para as densidades de 600 e 900 sementes/m2
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A germinação de sementes atingiram valores acima de 80% para plântulas normais, tanto pelo teste
de germinação, quanto pelo teste de vigor, demonstrando elevada qualidade fisiológica. Para a
qualidade física, as cultivares atingiram o valor mínimo de 98% de pureza, com ênfase para a
cultivar Brisasul, que não diferiu entre as densidades, demonstrando 99% de pureza. A cultivar
Taura foi a que apresentou maior presença de outras sementes, na densidade 100, obtendo apenas
96% de sementes puras. Quanto à patologia, houve destaque para Fusarium sp. e Alternaria sp. O
patógeno Fusarium sp. teve maior ocorrência em geral. Em média, houve maior incidência na
cultivar Taura. Entre as densidades, houve destaque para as densidades de 600 e 900 sementes/m2.
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