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RESUMO 

Índices de vegetação na avaliação agronômica da aveia preta (Avena strigosa Screb) 

irrigada com efluente tratado de abatedouro   

      O efluente de abatedouro mesmo após tratamento contém nutrientes com 

potencial para fertirrigar culturas agrícolas, como a exemplo da aveia preta (Avena 

strigosa Screb) considerada uma forrageira de inverno, dessa forma, esses nutrientes 

tornam-se uma fonte estratégica para a produção, em períodos de seca. O objetivo 

deste trabalho foi avaliar o desempenho dos índices de vegetação e sua relação com o 

desempenho agronômico de plantas de aveia preta irrigadas com diferentes 

concentrações de efluente tratado de abatedouro (ETA). O delineamento 

experimental foi em blocos inteiramente casualizados, com 4 repetições, com 

medidas repetidas ao longo do tempo. Os cinco tratamentos foram: T1- irrigação com 

água de torneira com 100% de adubação nitrogenada (AN) recomendada, T2, T3, T4 

e T5: irrigação com 100%, 75% e 50% e 25% de efluente tratado de abatedouro, 

respectivamente, sem AN. A avaliação biométrica ocorreu por meio das variáveis: 

massa fresca e seca da parte aérea e índice de área foliar. Os resultados das 

avaliações biométricas foram correlacionados com os índices relativo de clorofila 

(IRC), além dos índices de vegetação: NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index), RVI (Ratio Vegetation Index) e IRVI 

(Inverse Ratio Vegetation Index), todos analisados no tempo. O efluente após 

tratamento apresentou alta concentração de nitrogênio total (101,68±25,46 mg L
-1

) e 

baixo potencial salino (CE= 0,62±0,05 dS m
-1

). O desempenho agronômico das 

plantas de aveia preta irrigadas com ETA não se diferenciou da testemunha, 

sugerindo o potencial no uso dessas águas como fonte de fertirrigação, com 

economia para o fertilizante nitrogenado sintético. Entretanto, devido à alta 

concentração deste elemento, em valores que podem superar a necessidade da 

cultura, deve-se optar pela diluição, evitando o risco de lixiviação de nitrato para às 

águas subterrâneas. No caso deste trabalho, a recomendação foi da dose de 25% de 

ETA, o que gerou uma economia de 100% do nitrogênio sintético. O comportamento 

dos índices de vegetação determinados seguiu a mesma tendência dos parâmetros 

agronômicos avaliados, ou seja, foram adequados, mas sem diferir entre si. No caso 

dos índices de vegetação estudados foram obtidas fortes correlações dos índices de 

vegetação com os parâmetros biométricos da cultura, na análise temporal foi possível 

a utilização dos índices de vegetação para diferenciar os estádios fenológicos da 

cultura da aveia preta, sugerindo a utilização dos índices como uma ferramenta de 

gestão na tomada de decisão nas práticas agrícolas como: momento de iniciar a 

adubação, rotação dos animais no pasto, estimativa de produtividade etc.  

Palavras-chave:  Reúso agrícola; NDVI ; Sensoriamento remoto; Adubação      

nitrogenada 
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ABSTRACT 

Vegetation indices in the agronomic evaluation of black oat (Avena strigosa Screb) irrigated 

with treated slaughterhouse effluent 

      Slaughterhouse effluents, even after treatment, contain nutrients with the 

potential to fertilize agricultural crops, such as black oat (Avena strigosa Screb) 

considered a winter forage, thus, these nutrients become a strategic source for 

production in periods of drought. The objective of this work was to evaluate the 

performance of vegetation indices and their relationship with the agronomic 

performance of black oat plants irrigated with different concentrations of treated 

Slaughter effluent (TSE). The experimental design was randomized blocks, with 4 

repetitions, with repeated measurements over time. The five treatments were: T1-

irrigation with tap water with 100% of recommended nitrogen fertilization (N 

fertilization), T2, T3, T4 and T5: irrigation with 100%, 75%, 50% and 25% of treated 

abattoir effluent, respectively, without N fertilization. The biometric evaluation 

occurred through the variables: fresh and dry matter of the aerial part and leaf area 

index. The results of the biometric evaluations were correlated with the relative 

chlorophyll index (RCI), besides the vegetation indices: NDVI (Normalized 

Difference Vegetation Index), RVI (Ratio Vegetation Index), and IRVI (Inverse 

Ratio Vegetation Index), all analyzed in time. The effluent after treatment showed a 

high concentration of total nitrogen (101.68±25.46 mg L
-1

) and low salt potential 

(EC= 0.62±0.05 dS m
-1

). The agronomic performance of black oat plants irrigated 

with TSE did not differ from the control, suggesting the potential in the use of this 

water as a source of fertigation, with economy for synthetic nitrogen fertilizer. 

However, due to the high concentration of this element, at values that may exceed 

the needs of the crop, consideration should be given to the dilution, avoiding the risk 

of nitrate leaching into the groundwater. In the case of this work, the 

recommendation was a dose of 25% TSE, which generated an economy of 100% 

synthetic NA. The behavior of the determined vegetation indices followed the same 

trend as the evaluated agronomic parameters, that is, they were adequate, but without 

differing from each other. In the case of the studied vegetation indices strong 

correlations of the vegetation indices with the biometric parameters of the crop were 

obtained, in the temporal analysis, it was possible to use the vegetation indices to 

differentiate the phenological stages of the black oat crop, suggesting the use of the 

indexes as a management tool in decision making in agricultural practices such as 

time to start fertilization, rotation of animals in the pasture, productivity estimation, 

etc.  

Keywords: Agricultural reuse; NDVI; Remote sensing; Nitrogen fertilization.  
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1. INTRODUÇÃO 

O cultivo de gramíneas de clima temperado tem sido cada vez mais recorrente no 

inverno de climas tropicais. No caso da aveia, surge como estratégia para o manejo de práticas 

conservacionistas em diferentes contextos, como rotação de culturas, sistemas consorciados, 

integração lavoura-pecuária e cobertura do solo (COSTA et al., 2021). Um exemplo que mostra a 

dimensão dessas práticas é a sobre semeadura de aveia, em áreas de pastagem tropical, como 

alternativa à suplementação da alimentação animal com ração ou silagem, no período do outono-

inverno, contribuindo com uma maior distribuição estacional de forragem (SILVA et al., 2012). 

O maior desafio ao se cultivar uma gramínea anual de clima temperado em regiões 

tropicais onde o inverno é seco está relacionada à demanda hídrica, e a necessidade por 

nitrogênio da cultura (MA et al., 2021). 

No caso da aveia preta, diferentes autores que pesquisaram consumo de água, pela 

evapotranspiração e produção de matéria seca, na região sudeste, encontraram valores que 

variam de 1 a 6 mm dia
-1

 e 3,1 a 5,7 t ha
-1

, respectivamente (FERREIRA et al., 1991; BACCHI 

et al., 1996; SALVADOR et al., 2014). 

Neste contexto, o plantio da aveia exigirá o uso de técnicas de irrigação em locais de 

inverno seco. A irrigação, embora sinônimo de incremento de produtividade, é responsável pelo 

maior consumo de água, frente aos outros usos. No ano de 2019 esse segmento consumiu 66,1% 

de todo volume captado (ANA, 2020).  

Uma das alternativas para preservar as águas de melhor qualidade para usos mais 

nobres, tal como consumo humano, é a utilização de efluentes tratados como fonte de irrigação, 

com origem na agroindústria ou na indústria de alimentos (KESSLER et al., 2014; PASSARIN 

et al., 2016). Essas águas residuárias são ricas em matéria orgânica, sais e nutrientes, com 

potencial para poluir os corpos d’água, principalmente por serem fontes de nitrogênio e fósforo. 

A indústria da carne tem uma grande representatividade no mercado brasileiro. Segundo 

o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE (2019), no terceiro 

trimestre de 2019, o Brasil abateu cerca de 8,5 milhões de cabeças de gado, 11,7 milhões de 

suínos e 1,5 bilhões de frangos. Estes números se devem à sistematização do abate e ao 

desenvolvimento da indústria da carne.  

Os abatedouros utilizam grandes volumes de água nos processos agroindustriais. Os 

resíduos dos processos impactam significativamente o meio ambiente, por isso técnicas de gestão 
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de qualidade e gestão ambiental são necessários, para que os resíduos tenham um destino 

correto, com menor impacto ambiental (DORNELLES, 2009). 

O efluente tratado de abatedouro pode conter de 82,56 a 244,86 mg L
-1

 de nitrogênio 

total (NT), encontrado principalmente na forma amoniacal (MENEGASSI, 2020). A legislação 

ambiental brasileira estabelece o valor de 20 mg L
-1

 para lançamento em corpos hídricos 

(CONAMA 430, 2011). Com isso pode-se concluir que a utilização de águas residuárias na 

agricultura pode aumentar a eficiência do uso da água, pois o uso dessa fonte na agricultura 

ajuda a evitar a poluição das águas pelos lançamentos no meio ambiente, podendo causar o 

processo de eutrofização nos rios.  

Diante do exposto, o cultivo da aveia preta pode se tornar viável em regiões de inverno 

seco, com uso de irrigação com fonte de efluentes que, no caso das águas residuárias de 

abatedouro, além do atendimento à demanda hídrica da cultura, também haverá o fornecimento 

de nutrientes às plantas, principalmente nitrogênio. 

Aliada às práticas conservacionistas para o desenvolvimento de uma agricultura 

sustentável, a instrumentação surge para facilitar as atividades de campo e tornar mais precisas 

as tomadas de decisão do agricultor. Dentre os equipamentos presentes no mercado da 

agricultura de precisão estão os sensores ativos de refletância de dossel, que podem ser usados 

para o diagnóstico não destrutivo em tempo real do status da presença de N, sem a necessidade 

de análises de laboratório com plantas e solo. Com base nos resultados do diagnóstico, as taxas 

de N de cobertura lateral ou superior podem ser ajustadas para melhor atender às demandas de N 

de culturas no espaço e no tempo. Raun et al. (2002) desenvolveram uma estratégia de 

fertilização ativa de N, baseada em sensor de refletância de dossel na cultura do trigo, que 

aumentou a eficiência do uso de nitrogênio (EUN) em mais de 15% quando comparada às 

práticas tradicionais em Oklahoma, EUA. 

O NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) é um índice que vem se destacando 

na utilização nas pesquisas e na agricultura, por ser uma tecnologia óptica e não destrutiva, tem 

relação direta com a fitomassa, permitindo caracterizar alguns aspectos biofísicos da vegetação. 

O uso mais recorrente do NDVI nas atividades agrícolas são: monitoramento das plantações e 

cultura; detecção de secas e pragas; localização de pragas estimativa de produtividade e 

mapeamento agrícola. Cao et al. (2017), demonstraram que a estratégia de aplicação nitrogenada 

a partir de dados de sensores proximais aumentou a eficiência do uso do nitrogênio, em 

comparação aos métodos tradicionais utilizados na China. Além disso o manejo das 

recomendações de nitrogênio, a partir de dados de sensores proximais, foi possível verificar a 
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diminuição das perdas totais aparente de nitrogênio comparado com métodos tradicionais 

utilizado por agricultores.    

As pesquisas para validação dos índices de vegetação são de grande importância para 

propagar o uso na agricultura, na garantia de obter resultados confiáveis. A introdução de uma 

fonte de água residuária traz para o sistema produtivo novas variáveis, que precisam ser 

investigadas, e seus efeitos caracterizados para proposição de um manejo adequado, assim como 

a correta interpretação das ferramentas utilizadas.  

Por fim, essa pesquisa busca determinar índices de vegetação e sua validação para 

avaliação do desempenho agronômico de plantas de aveia preta, irrigadas com diferentes 

concentrações de efluente tratado de abatedouro (ETA). Dentre os objetivos específicos estão: (i) 

caracterização do ETA e a quantificação do aporte de nutrientes; (ii) avaliação de parâmetros 

biométricos e a diagnose foliar da aveia preta irrigada com diferentes doses de ETA; (iii) 

determinação da correlação dos índices de vegetação determinados com os parâmetros 

agronômicos avaliados; e (iv) recomendação da dose de ETA para irrigação de aveia preta. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Águas residuárias 

A água potável é um recurso finito vulnerável, essencial para manter a vida, portanto a 

gestão correta deste recurso natural é essencial para a humanidade, e deve ser garantida à toda a 

sociedade (AUGUSTO et al., 2012). A conservação das águas com qualidade para o consumo 

humano deve ser priorizada, frente a outros usos, para isso o aproveitamento de águas residuárias 

pode ser uma alternativa. 

A Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) n° 54/2005 a define 

como “esgoto, água descartada, efluentes líquidos de edificações, indústrias, agroindústrias e 

agropecuária, tratados ou não” (BRASIL, 2005). 

Dessa forma, elas devem ser devidamente tratadas, pois o lançamento incorreto pode 

acarretar prejuízos ambientais e problemas de saúde pública. A presença de efluentes sem o 

adequado tratamento nos corpos hídricos pode levar ao processo de eutrofização, sendo um dos 

principais problemas ambientais na gestão dos recursos hídricos (HAYES; VANNI, 2018), além 

de prejudicar a biodiversidade no ambiente aquático. A gestão adequada de águas residuárias é 

um desafio global, pois o descarte inadequado e sem tratamento, polui os recursos hídricos e 

dissemina doenças relacionadas à água (MENEGASSI et al.,2020). A presença de patógenos 

também podem causar doenças como: a cólera, a difteria, o tifo, a hepatite e muitas outras 

(SALGOT; FOLCH, 2018). 

Para garantir que sejam lançadas adequadamente em seu destino, existem 

regulamentações específicas. No Brasil, a Resolução CONAMA n°357, estabelece às condições 

de lançamentos de efluentes e padrões de emissão nos corpos hídricos receptores (BRASIL, 

2005). 

Os tratamentos de efluentes são classificados em processos físicos, químicos e 

biológicos definidos como: 

Processos físicos: utilizam propriedades físicas para a separação dos efluentes. Entre 

estes, pode-se citar: a sedimentação, flotação (LI et al., 2020), filtração (HUBE et al., 2020), 

gradeamento, entre outros. 

Processos químicos: através do uso de produtos químicos transformam o efluente, 

removendo possíveis contaminantes que poderiam levar prejuízos ambientais e sanitários. Cabe 

citar, como exemplo, a precipitação, desinfecção e adsorção (JASPAL; MALVIYA, 2020). 
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Processos biológicos: alteração biológica de contaminantes, principalmente a matéria 

orgânica. Entre tais atividades, pode-se citar a transformação do nitrogênio orgânico em 

inorgânico, pela formação de nitrogênio amoniacal, ou nitrato ou nitrito, ou nitrogênio gasoso 

(ADHIKARI; LOHANI, 2019). 

Estes estão distribuídos nos tratamentos das águas residuárias em diferentes níveis, 

preliminar, primário, secundário e terciário (SPERLING,1996). No Brasil predomina o 

tratamento até o nível secundário, com destaque para os reatores anaeróbios de fluxo ascendente 

(RAFA ou UASB). Nesses reatores a biomassa cresce dispersa ao meio. A concentração de 

biomassa no reator é bastante elevada, enquanto o volume requerido para os reatores é bastante 

reduzido (SPERLING,1996).  

Após o tratamento secundário, ocorre a redução do impacto ambiental pelo efluente 

(SINGH,2021). Porém se lançado em corpos hídricos, pode iniciar o processo de eutrofização 

(BARRETO, 2013), causando danos à biodiversidade no ambiente aquático (JIANG; LI, 2019). 

Portanto o reúso nos processos agrícolas seria uma solução viável, pois elas possuem a 

capacidade de suprir a necessidade hídrica das culturas, sendo capazes de fornecer por meio da 

irrigação, nutrientes essenciais para o desenvolvimento das plantas (LEONEL; TONETTI, 

2021).  

2.1.1 Águas residuárias no contexto dos abatedouros 

As agroindústrias são potenciais fontes de contaminação de corpos hídricos. Os resíduos 

de atividades agroindustriais apresentam, em geral, alta concentração de material orgânico. 

Porém devido a particularidade de cada processo, a presença de elementos de contaminantes é 

variável, como por exemplo altas concentração de sódio nos efluentes de laticínio (DONATTI et 

al., 2017) e fonte de microrganismos patogênicos nos resíduos de abatedouro (ADDY et al., 

2015). O reúso agrícola é uma opção viável para o setor, pois exige alta demanda hídrica em suas 

atividades (SINGH, 2021). 

De acordo, com a Tabela 1, o processamento de carnes é uma das principais 

consumidoras de água na indústria de alimentos, fazendo deste segmento um potencial produtor 

de efluentes (BUSTILLO-LECOMPTE; MEHRVAR, 2015). 
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Tabela 1. Consumo de água nas indústrias de alimentos. 

Indústria alimentícia Consumo de água (%) 

Processamento de carne 24 

Bebidas 13 

Laticínios 12 

Outra comida 11 

Frutas e vegetais 10 

Produtos de padaria e tortilla 9 

Grãos e sementes oleaginosas 9 

Açúcar e confeitaria 5 

Comida animal 5 

Frutos do mar 2 
Fonte: Adaptado de Bustillo-lecompte; Mehrvar (2015). 

A indústria frigorífica e os abatedouros representam um significativo impacto 

ambiental, o consumo de água por animal abatido varia de acordo com a espécie animal e o 

processo empregado em cada setor, variando de 1,0 a 8,3 m
3
 (CAIXETA; CAMMAROTA; 

XAVIER, 2002). A maior parte deste material é lançada como águas residuárias, com volumes 

de 0,4 a 3,1 m³ por animal abatido (CAMMAROTA; FREIRE, 2006). 

Os padrões de higiene dos abatedouros exigem alto consumo de água para serem 

cumpridos, entre as principais atividades que consomem o recurso hídrico são: consumo animal 

e lavagem dos animais; lavagem dos caminhões; escaldagem e “toilette”, para suínos; lavagem 

de carcaças, vísceras e intestinos; movimentação de subprodutos e resíduos; limpeza e 

esterilização de facas e equipamentos; limpeza de pisos, paredes e bancadas; geração de vapor e 

resfriamento de compressores (CETESB, 2008). 

Além do alto volume de efluente gerado no processo de abate, como apresentado 

anteriormente, essas águas possuem algumas peculiaridades como: alta carga orgânica e baixa 

salinidade (MENEGASSI, 2020), principalmente pela grande quantidade de sangue; alto   

conteúdo de óleos e graxas, além de variações de pH em função do uso de agentes de limpeza 

ácidos e básicos, altos conteúdos de macronutrientes (nitrogênio, fósforo e sais minerais), esses 

em grandes quantidades podem levar ao fenômeno de eutrofização, acarretando um aumento no 

crescimento de plantas aquáticas e algas e variações de temperatura (uso de água quente e fria) 

que facilita a proliferação de bactérias termogênicas, entre outros (BARRETO, 2013). Dessa 

forma, os despejos de frigoríficos possuem altos valores de DBO (demanda bioquímica de 

oxigênio) e DQO (demanda química de oxigênio) – parâmetros utilizados para quantificar carga 
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poluidora orgânica nos efluente e, também sólidos em suspensão, graxas e material flotável. 

(CETESB, 2006). 

Os parâmetros para lançamentos de efluentes em corpos hídricos são regulamentados no 

Brasil pela resolução CONAMA nº 430/2011 (Tabela 2) (BRASIL, 2011). 

Tabela 2. Padrões estabelecidos para lançamento em corpos hídricos, segundo a resolução CONAMA nº 430/2011. 

Parâmetros 

 

Valores permitidos 

 

pH 

 

5 - 9 

 

Sólidos sedimentáveis (mg/L) 

 

< 1 

 

Sólidos suspensos (mg/L) 

 

0 

 

N amoniacal (mg/L) 

 

< 20 

 

Eficiência de remoção – DBO (%) 

 

                            > 60 

 
Fonte: Adaptado de Brasil (2011). 

 

O alto consumo de água no processo de abate, e a alta carga de matéria orgânica 

presente no efluente com alto potencial poluente, contribuem para a busca de alternativas para 

minimizar os impactos ambientais deste processo. Portanto uma das alternativas é o reúso da 

água, pela irrigação de cultivos, possibilitando o fornecimento de umidade e ciclagem de 

nutrientes às plantas (MANIOS et al., 2003). 

2.2. Reúso da água na atividade de irrigação 

A irrigação desempenha um papel importante para a produção agrícola, pois viabiliza a 

produção em regiões onde há distribuição irregular de chuvas ou até mesmo escassez de água. 

Além de ser capaz de melhorar os índices produtivos e viabilizar a produção agrícola em épocas 

de seca (LUZ et al., 2008). 

O relatório da ONU de 2019, projeta que até 2050 a população mundial irá aumentar em 

2 bilhões, atingindo aproximadamente 9 bilhões de habitantes (ONU, 2019). Com o aumento 

populacional será eminente a demanda por maior produção de alimentos, segundo Mantovani et 

al. (2009), mais da metade da população mundial depende de áreas irrigadas, o que mostra o 

papel ela irá assumir nos próximos anos. O reúso agrícola em propriedades rurais gera benefícios 



19 

 

 

 

financeiros e ambientais, para os produtores e para a sociedade (CHOWDHURY; AL-

ZAHRANI, 2014). 

Segundo ANA (2018) a irrigação é responsável por 49,8% da retirada de água total, isso 

demonstra a importância no desenvolvimento de tecnologias para aumentar sua eficiência. A 

irrigação com efluentes tratados é uma alternativa de se conservar água de boa qualidade para 

usos mais nobres, como por exemplo o consumo humano. 

A Resolução CNRH nº 54/2005 define reúso da água como a utilização da residuária 

(BRASIL,2005). Segundo a mesma resolução, este pode ser definido como a condução direta 

dos efluentes tratados aos locais em que serão utilizados, sem o lançamento ou diluição em 

corpos hídricos superficiais ou subterrâneos. As modalidades de reúso de água que são 

contemplados pela resolução são: 

I. reúso para fins urbanos: para fins de irrigação paisagística, lavagem de 

logradouros públicos e veículos, desobstrução de tubulações, construção civil, 

edificações, combate a incêndio, dentro da área urbana;  

II. reúso para fins agrícolas e florestais: para produção agrícola e cultivo de florestas 

plantadas;  

III. reúso para fins ambientais: para implantação de projetos de recuperação do meio 

ambiente;  

IV. reúso para fins industriais: utilização em processos, atividades e operações 

industriais;  

V. reúso na aquicultura: utilização de águas de reúso para a criação de animais ou 

cultivo de vegetais aquáticos. 

As águas residuárias que se destinam a irrigação são avaliadas em três aspectos: risco de 

salinidade; problemas de infiltração no solo; e toxidade de íons específicos. O efeito da 

salinidade é de natureza osmótica e reduz a absorção de água pelas culturas, prejudicando o 

rendimento delas. O efeito da sodicidade se refere ao sódio presente nas águas de irrigação capaz 

de elevar a porcentagem de sódio trocável (PST), modificando as propriedades físico-químicas 

do solo, provocando problemas de infiltração.  Com relação a toxidade, se refere ao excesso de 

NH4
+
, Cl, Na e B sobre as plantas, causando um efeito iônico, que pode se manifestar na forma 

de desiquilíbrio nutricional (GHEYI et al., 2010). 

Estudos importantes foram conduzidos no período de 2000 a 2010 sobre a irrigação com 

efluentes tratados em diferentes regiões brasileiras, dentre os quais se destacam:  o Programa de 

Saneamento Básico – PROSAB, gerenciado pela FINEP, e os projetos conduzidos por 
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pesquisadores da ESALQ, CENA e NUPEGEL, com águas residuárias das estações de 

tratamento de esgoto doméstico dos municípios de Lins e Piracicaba, SP (FONSECA et al., 

2007; DA FONSECA et al., 2007; LEAL, 2007; SILVA, 2013). 

Outros trabalhos desenvolveram experimentos identificando a resposta de diferentes 

culturas à irrigação com efluente. Por exemplo, Menegassi et al. (2020) avaliaram os aspectos 

agronômicos do capim coastcross (Cynodon dactylon (L.) Pers.) irrigado com efluente de 

abatedouro e diferentes doses de adubação nitrogenada, os tratamentos com água residuária 

foram capazes de manter a produtividade da cultura. Porém o aporte de nitrogênio e sódio dessas 

águas levou a uma diminuição na capacidade de absorção de magnésio pela cultura.  

Em uma revisão de literatura atual é possível observar uma lacuna de respostas a vários 

questionamentos pela prática da irrigação com efluentes nos cultivos agrícolas. Portanto se faz 

necessários estudos que abordam o uso seguro e sustentável de águas residuárias na agricultura 

(SINGH, 2021). 

Salgot e Folch (2018) destacam que um bom programa para a implementação de um 

projeto de reúso de água deve ser constituído em decisões técnicas, viabilidade econômica e 

avaliações sobre o impacto social e ambiental. 

2.3. Aveia-preta (Avena strigosa Schreb) 

2.3.1. Estádios fenológicos 

Os sistemas de reconhecimento da fenologia da aveia-preta (Avena strigosa Schreb) são 

divididos em estádios perfilamento, elongação, espigamento e maturação (FEEKS e LARGE, 

1954). Para o presente estudo, a cultura foi conduzida até a fase de espigamento na escala Feekes 

e Large (1954).  

Na fase inicial (germinação) a temperatura ideal para se obter uma boa taxa de 

emergência está entre 20 e 25°C. No afilhamento deve-se atentar para possível presença de 

espécies invasoras, pois a presença delas pode prejudicar a capacidade de afilhamento da cultura, 

por conta da competição por luz e nutrientes.  

A próxima fase de desenvolvimento da aveia-preta é caracterizada pelo alongamento da 

cultura, pode sofrer o processo de “tombamento”, podendo prejudicar na produtividade final. A 

fase de espigamento é essencial para o desenvolvimento da cultura, pois vai desde o surgimento 

da panícula até a antese, o florescimento abrange diversos fatores como: temperatura, 

fotoperíodo e vernalização.  
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Atualmente no Brasil, as cultivares de aveia desenvolvidas nos programas de 

melhoramento genético demonstram insensibilidade ao fotoperíodo e vernalização, sendo o 

acúmulo térmico o fator de maior indução do florescimento (CASTRO et al., 2011). Os 

principais estádios fenológicos da cultura podem ser observados na Figura 1. O perfilamento 

envolve 5 fases: 1 - emergência e formação de perfilhos principais, 2- início do perfilhamento, 3- 

perfilhos formados, 4- início do crescimento ereto, 5- folhas eretas com bainha. A fase de 

elongação envolve 5 fases: 6- primeiro nó visível, 7- segundo nó visível, 8- folha bandeira 

visível, 9- língula visível da folha bandeira, 10 emborrachamento. O espigamento envolve as 

etapas de florescimento da cultura, posteriormente a esta fase ocorre a maturação e formação das 

sementes. 

 

 

 

Figura 1. Estádios de desenvolvimento da aveia conforme a escala adaptada de Feekes e Large (1954). Os círculos 

vermelhos da figura são referentes as fases em que se realizou as amostragens do experimento. 

2.3.2. Clima, nutrição e demanda hídrica 

A aveia preta, costumeiramente, é uma forrageira anual utilizada em pastejo de inverno 

(GODOY e BATISTA,1992).  Tem grande ocorrência em regiões temperadas e subtropicais, 

com temperatura basal mais elevada, quando comparada com outras espécies de inverno se 

caracteriza pela rusticidade e a capacidade de se adaptar a grande variedade de solos, porém 

existe a preferência por solos argilosos com boa drenagem (FONTANELI,2009). Na região 
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Centro-Sul do Brasil é caracterizada por crescimento vigoroso e tolerante a acidez do solo, 

causada pela presença do alumínio. 

Como discutido anteriormente, a temperatura ideal para um bom desenvolvimento da 

aveia preta está entre 20 e 25°C. No entanto tolera variações entre 4 a 35°C. A germinação 

começa a ser prejudicada com temperaturas acima de 31°C. Além da disso, fatores como 

estrutura do solo e umidade, podem influenciar na taxa de germinação (PENNING de VRIES et 

al., 1989).  

No estado de São Paulo, utiliza-se o boletim técnico 100, para recomendação de 

calagem e adubação (RAIJ et al, 1997), a calagem é recomendada para elevar a saturação por 

bases à 50%, e o magnésio a um teor mínimo de 5 mmol/dm
3
, recomenda-se realizar a operação 

da calagem na cultura de verão. Os demais nutrientes devem ser repostos de acordo com a 

necessidade da cultura com base na avaliação da análise de solo.  

A análise química foliar é a melhor representante para a avaliação nutricional na planta. 

Entretanto, a quantidade nutricional varia conforme a idade, estação do ano, posição da folha e 

área foliar.  

Na Figura 2 está a representação geral da relação entre o teor de nutrientes em tecidos 

de plantas e o crescimento delas. Segundo Marschner (1995) e Römheld (2012), as faixas I e II 

apresentadas na Figura 2, demonstram que a cultura apresenta deficiência severa, ocorrendo 

crescimento sem alteração na concentração de nutrientes, limitando a produção. Na faixa III, 

apresenta um estado de leve deficiência, neste ponto o crescimento ou produção da cultura estão 

intimamente ligados, até a faixa III a planta pode apresentar sintomas visuais de deficiência. Nas 

faixas IV e V são considerados os status adequados para o desenvolvimento pleno da cultura, 

porém na faixa V pode ocorrer o fenômeno denominado pela literatura como “consumo de luxo”, 

onde a planta possui alta concentração do nutriente nos tecidos, porém não apresenta ganhos de 

crescimento, produção ou sintomas visuais de toxidez. Na faixa de toxidez (VI), a planta 

apesenta sintomas visuais de toxidez e existe concentração excessiva do nutriente nos tecidos, 

causando declínio do crescimento ou produção. 
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Figura 2. Representação geral típica da relação entre o teor foliar e o crescimento ou produção das plantas (os            

segmentos representam: I e II – deficiência severa; III – deficiência leve; IV e V – consumo de luxo e VI - 

toxidez) (ADAPTADO DE MARSCHNER, 1995). 

Nas   tabelas 3 e 4 estão listadas as faixas de teores adequados para a aveia branca 

(Avena sativa), porém a referência é utilizada para trabalhos referentes à cultura da aveia preta 

(Avena strigosa Schreb). As recomendações de amostragem foliar não são uniformes para 

culturas de inverno. Em alguns estudos a parte aérea é coletada e, em outros, as folhas bandeiras 

ou as duas imediatamente abaixo delas (RAIJ et al,1996).  

Tabela 3. Faixas de teores adequados de macronutrientes em folhas de aveia-branca (Avena sativa). 

Cultura Faixa de teores 

Macronutrientes, g/kg 

 N P K Ca Mg S 

Aveia 20-30 2,0-5,0 15-30 2,5- 5,0 1,5-5,0 1,5-4,0 
 Fonte: Cantarella et al. (1996). 

 

Tabela 4. Faixas de teores adequados de micronutrientes em folhas de aveia-branca (Avena sativa) 

Cultura Faixa de teores 

Micronutrientes, mg/kg 

 B Cu Fe Mn Mo Zn 

Aveia 5-20 5-25 40-150 25-100 0,2-0,3 15-70 
Fonte: Cantarella et al. (1996). 

 

O nitrogênio (N) é o macronutriente mais exigido pela cultura da aveia preta, a 

deficiência deste macronutriente reduz o desenvolvimento das plantas, prejudicando o número de 

folhas, perfilhos e a altura delas. Os sintomas visuais de deficiência se iniciam com clorose 

uniforme da parte vegetativa, que evoluem para uma necrose das folhas (EPSTEIN; BLOOM, 
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2005). Devido à sua importância para a cultura e para este estudo, necessita-se compreender seu 

ciclo geoquímico e seu comportamento no meio ambiente. 

O nitrogênio na forma de N2 é o elemento mais abundante na atmosfera, cerca de 78% 

da atmosfera é composta por gás nitrogênio (N2). No entanto, poucos organismos são capazes de 

assimilar o nitrogênio diretamente na forma de N2, sendo necessário que o este passe por um 

ciclo geoquímico para que o nitrogênio adquira formas assimiláveis para as plantas, como as 

nítricas e amoniacais (VIEIRA, 2017). 

Como pode ser observado na Figura 3, a fixação do nitrogênio atmosférico (N2), ocorre 

através de bactérias fixadoras, que podem ser encontradas nos nódulos de raízes leguminosas ou 

em bactérias de vida livre no solo, as bactérias mais conhecidas para a fixação são do gênero 

Rhizobium, que transformam N2 na forma de NH3 (amônia) e NH4
+ 

(amônio).  Ainda no ciclo do 

nitrogênio ocorre o processo de nitrificação, que compreende dois processos a nitrosação 

definida como a transformação de NH3 (amônia) em NO2
-
 (nitrito) através das bactérias 

Nitrosomonas e a nitratação, a transformação do NO2
-
 (nitrito) em NO3

-
 (nitrato), através das 

bactérias Nitrobacter, o fechamento do ciclo do nitrogênio acaba com o processo de 

desnitrificação, a transformação de NO3
-
 (nitrato) em N2 (nitrogênio atmosférico), através de 

bactérias Pseudomonas, fechando o ciclo (VIEIRA, 2017).  

 

 

Figura 3. Ciclo do nitrogênio (VIEIRA,2017). 

O conhecimento da demanda hídrica em culturas de inverno é essencial, para o 

desenvolvimento pleno da cultura. Diferentes autores que pesquisaram consumo de água, pela 

evapotranspiração e produção de matéria seca, na região sudeste, encontraram valores que vão de 
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1 a 6 mm dia
-1

 e 3,1 a 5,7 t ha
-1

, respectivamente (FERREIRA et al., 1991; BACCHI et al., 1996; 

SALVADOR et al., 2014)    

Luz et al. (2008) realizaram estudo que comparou a produtividade de matéria seca de 

aveia preta, em condições irrigadas e não irrigadas no outono/inverno, na região de 

Pirassununga/SP. Nesse estudo os autores trabalharam com uma umidade crítica de 21,4 %, a 

umidade do ponto de murcha permanente (PMP) e umidade na capacidade de campo (UCC) 

foram de 17% e 28 %, respectivamente. A lâmina de irrigação utilizada no estudo foi de 12 a 36 

mm por turno de rega a cada 8 dias. Esse estudo constatou que a produtividade teve diferença 

significativas em áreas irrigadas, e não irrigadas no período outono inverno
-1

, na cultura da aveia 

preta. 

2.4. Sensoriamento remoto e índices vegetativos 

A origem do sensoriamento remoto está ligada com as experiências de Newton (1822), 

neste experimento ele fez um furo na janela do seu quarto e, permitiu que a luz incidisse em um 

prisma completamente polido, o resultado foi a observação sobre a decomposição da luz. No 

entanto, a curiosidade do cientista fez com que desconfiasse que a decomposição da luz fosse 

influência de alguma impureza presente no prisma. Por conta disso, realizou outro experimento, 

fazendo com que apenas uma cor passasse em um segundo prisma, no entanto, o resultado do 

segundo prima foi diferente do primeiro. Portanto o físico lançou a hipótese que a luz era 

composta por uma mistura de cores do espectro e concluiu que a luz se decompõe por causa da 

refração que sofre ao passar de um meio para outro, com índices de refração diferentes 

(MARTINS; SILVA, 2015). 

A vegetação interage com a radiação solar de uma forma diferente de outros materiais 

naturais. A vegetação absorve nos comprimentos de onda vermelho e azul, reflete no 

comprimento de onda verde, ambos na região do espectro visível e reflete fortemente no 

comprimento de onda na banda do infravermelho próximo (NIR) (Figura 4). Diferentes materiais 

vegetais, teor de água, pigmento, teor de carbono, teor de nitrogênio e outras propriedades 

causam variação em todo o espectro.  

Medir estas variações e estudar a sua relação umas com as outras pode fornecer 

informação significativa sobre a saúde das plantas, conteúdo de água, stress ambiental e outras 

características importantes. Essas relações são muitas vezes descritas como índices de vegetação 

(IVs). Por exemplo, os índices de vegetação podem descrever a densidade relativa e a saúde da 

vegetação para cada elemento da imagem, ou pixel, numa imagem.  
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Embora, existem centenas de índices de vegetação, um dos mais utilizados é o Índice de 

Vegetação de Diferença Normalizada (NDVI) (RIEDEL e BLACKMER, 1999). A reflectância 

espectral das folhas fornece um vasto recurso de dados para avaliar a saúde vegetal, com base no 

impacto das tensões bióticas e abióticas na bioquímica e anatomia das folhas que, por sua vez, 

produzem alterações distintas nas propriedades ópticas das folhas. Condições de crescimento 

desfavoráveis resultam em alterações morfológicas, fisiológicas e/ou bioquímicas que possuem 

impacto na forma com que as plantas interagem com a luz. A luz que cai sobre uma folha pode 

ser refletida, absorvida ou transmitida. A absorção nas regiões visível (VIS) e infravermelha (IR) 

do espectro é impulsionada principalmente pelo estiramento e flexão das ligações covalentes 

entre oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio presentes em componentes bioquímicos 

vegetais como açúcar, lignina, celulose e proteínas (ZAHIR et al.,2022). 

Além disso os pigmentos responsáveis pela cor da folha também constituem as principais 

moléculas absorventes. Devido à função central destes pigmentos na fotossíntese, o teor de 

clorofila é geralmente considerado como um bom indicador da saúde fisiológica das plantas. 

 

Figura 4. Esta imagem mostra a reflexão/absorção/transmissão de energia de uma folha saudável. A luz visível 

vermelha e azul são absorvidas pela folha enquanto a luz visível verde é refletida. Isso dá à vegetação sua 

típica aparência verde. O NIR está sendo refletido principalmente nesta imagem, pois esta é uma 

representação de uma folha saudável com paredes celulares mesófilas saudáveis (Adaptado de CARNS, 

2022). 

O uso do sensoriamento remoto para se obter os índices de vegetação só é possível por 

conta das propriedades fisiológicas e morfológicas das plantas, que permitem obter informações 

do vigor da planta, por reflectância espectral das folhas e da reflectância espectral do solo.  Na 

região do espectro visível (VIS, 400 a 700 nm) as folhas das plantas apresentam baixa 

reflectância e transmitância, devido à forte absorção pela atividade fotossintética e pelos 

pigmentos vegetais acessórios (CHAPPELLE; KIM; MCMURTREY, 1992). Quando as plantas 
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estão em estado de estresse ou senescência, as concentrações dos pigmentos foliares diminuem 

nas folhas, com isso a reflectância no espectro visível tende a aumentar podendo chegar ao pico 

de reflectância verde por volta de 550 nm (ADAMS; PHILPOT; NORVELL, 1999).  

Na Figura 5 observa-se a diferença espectral de uma vegetação saudável e uma 

vegetação doente, observa-se que a região do infravermelho-próximo (NIR, 700 a 1300 nm) 

existe alta reflectância e transmitância, devido à pouca absorção pelas partículas subcelulares, ou 

pigmentos e porque há dispersão considerável nas interfaces da parede celular do mesófilo 

(SLATON; HUNT; SMITH, 2001). Além disso, em situações de estresse e senescência, o 

espectro do NIR, ao contrário da região do VIS apresenta baixa reflectância. Essa diferença entre 

as propriedades dos espectros VIS e NIR sustenta a maioria das abordagens do sensoriamento 

remoto (KNIPLING, 1970). As diferenças espectrais entre as bandas do espectro se tornaram 

fontes de informação para observar o comportamento da cultura de maneira não-destrutiva, 

permitindo a criação de índices para avaliar a vegetação.  

Muitas deficiências de nutrientes resultam em uma diminuição do teor de clorofila, um 

aumento concomitante da reflectância na faixa visível (400 - 700 nm), uma diminuição da 

reflectância na faixa infravermelha (700-1100 nm) e um deslocamento azul no ponto de inflexão 

da borda vermelha (Figura 5). Visualmente, as mudanças cloróticas são percebidas como 

amarelamento das folhas. 
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Figura 5. A reflectância do NIR em vegetação saudável é maior que a vegetação doente, isso faz com que a    

vegetação saudável apareça com maior evidência em uma câmera NIR, comparado com uma vegetação 

doente (Adaptado de CARNS, 2022). 

O uso de índices espectrais pode aumentar a eficiência na aplicação de nitrogênio (N) 

(ARREGUI; QUEMADA, 2008), bem como evitar a ocorrência de danos ambientais por excesso 

de fertilização (QUEMADA et al., 2013) ou por emissão de gases (SNYDER et al., 2009). 

Os índices mais comuns e frequentemente utilizados são os índices de vegetação. Esses 

índices foram projetados para indicar a densidade relativa e a sanidade da vegetação. Quase 

todos esses índices comparam a refletância nas bandas do vermelho visível (V) e do 

infravermelho próximo (NIR). O primeiro índice de vegetação a ser abordado é o Ratio 

Vegetation Index - RVI, sigla do inglês, proposto por Jordan (1969), esse índice é calculado 

baseado na razão entre a banda de reflectância no infravermelho próximo e a reflectância na 

banda do vermelho visível como pode ser observado na Equação 1.  

Rouse et al. (1973) desenvolveram um índice denominado Normalized Difference 

Vegetation Index-NDVI, sigla do inglês, pesquisas com NDVI mostraram a relação direta entre a 

biomassa e o índice (Equação 2). Os usos mais decorrentes do NDVI nas atividades agrícolas 

são: estimar produtividade, detectar estado nutricional, estresse hídrico e detectar ataque de 

pragas e doenças. Cao et al. (2017) demonstraram que a estratégia para aplicação de adubação 

nitrogenada, a partir de dados de sensores proximais aumentou a eficiência do uso do nitrogênio 

em comparação aos métodos tradicionais utilizados na China. Coelho et al. (2019) realizaram um 
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estudo que demonstrou que NDVI foi capaz de estimar a biomassa, com acurácia significativa, 

sob diferentes lâminas de irrigação. 

Richardson e Wiegand (1977) desenvolveram o índice denominado Inverse Ratio 

Vegetation Index - IRVI, sigla do inglês, este é calculado pela razão entre a banda de reflectância 

no vermelho visível pela banda de reflectância do infravermelho próximo, como observado na 

Equação 3. 

             𝑅𝑉𝐼 =
𝜌𝑁𝐼𝑅 

𝜌𝑅𝐸𝐷 
                                                                                    Equação (1)   

  

          NDVI = 
𝜌𝑁𝐼𝑅−𝜌𝑅𝐸𝐷

𝜌𝑁𝐼𝑅+𝜌𝑅𝐸𝐷
                                      Equação (2) 

 

          IRVI = 
𝜌𝑅𝐸𝐷

𝜌𝑁𝐼𝑅
                 Equação (3) 

 

Onde, ρRED e ρNIR representam as reflectâncias espectrais nas regiões vermelho (RED) e 

infravermelho (IR) no espectro eletromagnético.                                                  

O índice de área foliar (IAF) é muito utilizado, definido por Watson (1947), como a 

relação entre a área foliar e a área do solo ocupado pelas raízes de uma planta (Equação 4). 

 

               IAF=
á𝑟𝑒𝑎 𝑓𝑜𝑙𝑖𝑎𝑟

á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑜
                                                                             Equação (4) 

 

Outro índice, a ser considerado é o relativo de clorofila (VILLAS BÔAS, 2001), a 

medição deste é realizada de forma ótica através de clorofilômetros, vários estudos relatam que o 

conteúdo de clorofila se correlaciona com conteúdo de N presentes na planta. Porém os estudos 

relatam que ele possui limitações para estimar biomassa e índice de área foliar (IAF) (ARREGUI 

et al., 2006; YUE et al., 2015).  

As avaliações dos índices vegetativos foram importantes para acompanhamento das respostas 

pela aplicação de diferentes concentrações de efluente de abatedouro no desenvolvimento da 

cultura da aveia preta, principalmente com relação a produção de biomassa e do aporte de 

nitrogênio. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Área de estudo e delineamento experimental 

O experimento foi realizado no período de agosto a outubro de 2020, em área de 4096 

m
2
, anexa ao Matadouro Escola da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos-FZEA, 

Campus USP “Fernando Costa”, em Pirassununga/SP (Figura 6).  

 

Figura 6. Localização da área de estudo – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos/ USP – 

Pirassununga/SP, 2020 (ETE-Estação de Tratamento de Efluentes) (FABRÍCIO, 2020). 

A localização geográfica do campus é 21°59’ de latitude sul e 47°26’ de longitude oeste 

e altitude média de 635 metros. O clima da região é do tipo Cwa na classificação de Kõppen 

(KÖPPEN; GEIGER, 1930), e a temperatura média anual de 20,8°C, com precipitação 

pluviométrica média anual de 1298 mm.  

Apesar da alta precipitação anual, a região possui invernos secos, sendo necessário neste 

período do ano em muitos cultivos a utilização de técnicas de irrigação. Na Figura 7, estão 

apresentados dados dos últimos 30 anos de temperatura e precipitação, evidenciando o clima frio 

e seco no período de inverno.  

 

ETE 

Cultivo da Aveia 
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Figura 7. Médias mensais de temperatura e precipitação no período de 30 anos na cidade de Pirassununga/SP  

Fonte: Meteoblue (2021) 

A cultura escolhida para a pesquisa foi a aveia preta (Avena strigosa Schreb. cv., 

Embrapa 139), adequada às temperaturas amenas. Do período de agosto a outubro, a cultura foi 

conduzida até a fase de espigamento/floração.  

O delineamento experimental foi realizado em blocos casualizados, com cinco 

tratamentos e quatro repetições, totalizando 20 parcelas experimentais. Os tratamentos foram: 

T1: irrigação com 100% de água de torneira (AT) e 100% do fertilizante nitrogenado (ureia), na 

concentração recomendada para a cultura (RAIJ et al., 1996), os demais tratamentos não 

receberam fonte de fertilizante nitrogenado e foram definidos como: T2: 100 % da necessidade 

de irrigação realizada com efluente de abatedouro (ETA); T3: 75 % da necessidade de irrigação 

realizada com ETA e 25% com AT; T4: 50 % da necessidade de irrigação realizada com ETA e 

50% com AT e; T5: 25 % da necessidade de irrigação realizada com ETA e 75% com AT.  

A Figura 8 apresenta um croqui da área experimental ilustrativo, com a distribuição dos 

tratamentos. Cada parcela experimental foi constituída de uma área de 8 x 8 m, onde foi utilizada 

como área útil 7 x 7 m, totalizando 49 m
2
. 
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Figura 8. Croqui experimental. 

AT-Água de Torneira, ETA-Efluente Tratado de Abatedouro. 

3.2. Tratamento e caracterização do efluente 

O efluente utilizado foi proveniente do Matadouro Escola/FZEA/USP, gerido pela 

Prefeitura do Campus da USP de Pirassununga. O tratamento iniciou logo na saída das 

instalações, por tratamento primário com sistema de gradeamento para remoção dos sólidos 
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grosseiros, seguindo por gravidade, em tubulação enterrada para as instalações ao lado da área de 

cultivo, para ser armazenado em tanque de concreto, com dimensões de 3,0 m x 3,2 m e 1,2 m. 

No tanque de armazenamento o efluente foi bombeado de forma contínua para o reator 

UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), definido como tratamento secundário, para 

degradação da matéria orgânica, por microrganismos anaeróbios (VON SPERLING, 2005). A 

capacidade do reator era de 12 m
3
, com retenção hidráulica em torno de 24 horas (Figura 9a). 

Finalizado o tratamento na lagoa, o ETA foi bombeado para os reservatórios da irrigação (Figura 

9b e 9c.).  

  

                     (a)                          (b)                                 (c) 

Figura 9. a. Reator UASB; b. Lagoa de efluente; c. Reservatório de armazenamento de efluente. 

A caracterização físico-química do efluente tratado foi realizada com frequência 

mensal, considerando a caracterização inicial por coletas frequentes no período de dois meses, 

anteriores à instalação do experimento. As coletas das amostras foram realizadas conforme o 

Guia Nacional de Coleta e Preservação de amostras de água (CETESB/ANA, 2011), em frascos 

de 1000 mL e analisadas segundo APHA/AWWA/WEF (2012) (Tabela 5).  
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Tabela 5. Variáveis analisadas, método analítico e local de determinação para a caracterização dos efluentes. 

Fonte: APHA/AWWA/WEF (2012) e CETESB/ANA (2011). 

O desempenho do tratamento foi monitorado por meio dos valores de Demanda Química 

e Oxigênio (DQO), antes e depois, para cálculo da eficiência, assim como acompanhamento da 

produção de alcalinidade. Com os resultados de Na, Ca e Mg foi determinada a razão de 

adsorção de sódio (RAS), pela equação descrita por Ayers e Westcot (1999).  

3.3. Solo, adubação e sistema de cultivo  

O solo da área experimental foi classificado como Latossolo Vermelho Eutrófico 

(EMBRAPA, 2013). As análises químicas do solo foram realizadas anteriormente a semeadura 

da aveia preta. As coletas foram realizadas por tratamento nas camadas 0-0,2 m e 0,2-0,4 m, 

homogeneizado em amostras compostas e encaminhado para análise química de fertilidade 

Variáveis avaliadas Técnica analítica Local 

 

Nitrogênio Total e Amoniacal                          Kjeldahl 

Laboratório de 

Biotecnologia Ambiental 

ZEA/FZEA/USP 

 

Demanda Química de Oxigênio 

 

Oxidação com dicromato de 

potássio (catalisada) em refluxo 

fechado e titulação com sulfato 

ferroso amoniacal 

 

Laboratório de 

Biotecnologia Ambiental 

ZEA/FZEA/USP 

 

Condutividade elétrica e pH 
Eletrodo 

 

Laboratório de 

Biotecnologia Ambiental 

ZEA/FZEA/USP 

 

Alcalinidade, N-NO3
- ; N-NO2

-; 

PO4
3- 

Titulação e detecção 

       espectrofotométrica 

 

Laboratório de 

Biotecnologia Ambiental 

ZEA/FZEA/USP 

 

 

K e Na             Fotometria de Chama 

 

 

Laboratório de Solos e 

Qualidade de Água 

LEB/ESALQ/USP 

 

Ca, Mg, Fe, Mn e S 

 

Espectrômetro de emissão 

atômica com plasma 

indutivamente acoplado (ICP 

OES) 

 

Central Multiusuário 

de Análises 

Ambientais/ESALQ/USP 

 

Sólidos Suspensos Totais e Sólidos 

Dissolvidos Totais 

Filtração, secagem, calcinação e 

gravimetria 

 

Laboratório de 

Biotecnologia Ambiental 

ZEA/FZEA/USP 
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(Tabela 5), segundo metodologia descrita em RAIJ et al. (1997), no Laboratório de 

Solos/ZAZ/FZEA/USP. 

Os resultados para cada profundidade estão apresentados na Tabela 6. Para ambas foram 

utilizados valores médios dos tratamentos para a correção do solo.  

Tabela 6. Características químicas do solo na instalação do experimento, na camada de 0 – 0,20 m e 0 - 0,40m. 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA/USP), 2020. 

Amostragem pH Presina S Kresina Ca Mg Al H+Al M.O. 

CaCl2 -- mg dm-3 -- ---------------mmolc dm-3 ------------------ g kg-1 

0-0,20 m 5,39 20,78 8,98 1,41 35,9 14,1 1,13 32,94 23,14 

0,20-0,40 m 5,13 13,40 8,8 0,68 28,8 8,65 1,32 40,12 19,47 

 

Continuação... 
 
Amostragem CT SB CTC V B Cu Zn Mn Fe 

g kg-1 --mmolc dm-3-- % -------mg dm-3 -------- 

0-0,20 cm 13,43 52,1 85 60,78 0,63 9,16 4,09 15,66 30,68 

0,20-0,40 cm 11,29 38,2 78,25 48,36 0,59 8,49 3,04 8,19 26,55 

MO: matéria orgânica; CT: carbono total; SB: soma de bases; CTC: capacidade de troca de cátions.  

A correção do solo foi realizada anteriormente na cultura de verão, portanto não foi 

preciso realizar o processo de calagem para a cultura da aveia preta (PRIMAVESI et al., 2000). 

Como adubação de cobertura foi realizada fertilização nitrogenada, pela fonte de ureia e 

potássio (K2O), ambos aplicados por fertirrigação. A adubação nitrogenada foi aplicada na 

concentração de 80 kg ha
-1

 (PRIMAVESI et al., 2000), parcelados em 5 vezes (Tabela 7) 

(PRIMAVESI et al., 2000), nos momentos em que a umidade do solo se encontrava próxima a 

capacidade de campo, a fim de evitar a perda por volatilização. Considerando o objetivo da 

pesquisa, avaliação dos índices vegetativos, com a expectativa que as doses com efluentes 

mostrassem diferenças no desenvolvimento das plantas de aveia, optou-se por não aplicar 

fertilizante nitrogenado nos tratamentos com ETA, concentrando a aplicação somente no 

tratamento testemunha (T1).  

A adubação potássica foi aplicada em todos os tratamentos na dose 30 kg ha
-1 

(PRIMAVESI et al., 2000), parcelados em 3 vezes (Tabela 7).  
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Tabela 7. Fertilização aplicada durante o período experimental 

Cortes 

amostrais da 

forragem 

Data do 

corte 

Data da 

fertilização 
Nutriente 

Nureia
* K2O

** 

      -----Kg ha-1------- 

-  14/08/2020 20  

Corte 1 21/08/2020    

-  24/08/2020 20  

-  02/09/2020  10 

Corte 2 04/09/2020    

-  07/09/2020 10  

  11/09/2020  10 

-  15/09/2020 10  

Corte 3 18/09/2020    

-  25/09/2020 20 10 

Corte 4 02/10/2020    

*
 Aplicação somente no tratamento irrigação com 100% de água de torneira; **Aplicação em todos os tratamentos. 

A semeadura da aveia preta foi realizada nos dias 29 e 30 de julho de 2020, de forma 

manual em sulcos lineares marcados a campo através de uma linha guia, com espaçamento de 

0,2 m e concentração de 80 kg ha
-1

 (Figura 10), o resumo sobre os dados gerais de plantio da 

cultura pode ser verificado na Tabela 8. 

 

Figura 10. Sistema de plantio aveia-preta (Avena strigosa Schreb) 

Fonte: Banco de imagens Gebio (2020). 
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Tabela 8. Dados gerais referentes ao plantio da aveia preta (Avena strigosa Schreb) 

Informações de cultivo 

Espaçamento entre linhas 0,2 m 

Área útil semeada 49 m2 

Intensidade de semeadura 80 kg ha-1 

Manejo de irrigação adotado segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira 

Data de semeadura 29 e 30 de julho de 2020 

Data de emergência 6 de agosto de 2020 

 

3.4. Sistema e manejo da irrigação 

A irrigação foi realizada por meio do sistema de aspersão convencional. Os aspersores 

foram instalados em duas diagonais das parcelas experimentais, com ângulo de operação de 90º, 

e altura de 1,0 m (Figura 11). O aspersor escolhido foi de impacto setorial regulável, com um 

bocal, vazão 0,50 m
3
 h

-1
 e pressão de serviço de 25 m.c.a modelo 3123-1PC, marca “Senninger”, 

cada aspersor foi instalado com regulador de pressão de 25 m.c.a.  

Os tratamentos foram individualizados por válvulas solenoides, uma para cada 

tratamento, operadas por painel controlador modelo Pro-C, marca Hunter®, tubos de PVC e 

motobomba centrífuga de rotor semiaberto para cada fonte de irrigação (ETA e AT), seguidas 

por filtros de discos, com malha de 120 Mesh, para retenção de impurezas, além dos 

manômetros, para controle da pressão. 
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Figura 11. Disposição dos aspersores na parcela experimental. 

Fonte: Banco de imagens Gebio (2020). 

Antes do início do experimento, foram retiradas amostras indeformadas de solo, 

referentes aos tratamentos T1 e T2 em duas profundidades (0-0,20 m e 0,20-0,40 m), para 

elaboração da curva característica de retenção de água no solo, nas tensões 0; 6; 10; 33 e 1500 

kPa e determinada a densidade do solo. Os resultados foram utilizados para elaboração de 

planilha com os cálculos para o manejo da irrigação, considerando ainda os coeficientes de 

uniformidade de Christiansen (CUC), a vazão dos aspersores e a intensidade de aplicação dos 

mesmos, assim como a profundidade efetiva do sistema radicular da aveia de 0,20 m (LUZ et al., 

2008 ). 

Os CUCs do sistema de irrigação foram determinados através do teste de uniformidade 

(MERRIAM et al., 1978), para cada tratamento, cujos valores determinados foram: T1 = 70%; 

T2 = 70%; T3 = 70%; T4 =80%; T5 = 70%. 

O manejo da irrigação foi realizado pelo sensor capacitivo de FDR – Reflectância no 

Domínio da Frequência, marca Sentek, modelo Diviner 2000. O equipamento é composto por um 

sensor capacitivo acoplado a uma haste de 1,6 m, que faz conexão com um coletor de dados. A 

leitura foi realizada através dos tubos de acesso instalados até a profundidade de 0,50 m, em três 

repetições por tratamento (blocos 1, 2 e 4). A lâmina de irrigação foi aplicada na finalidade de 

manter a umidade na profundidade 0,2 m entre a faixa de capacidade de campo e a crítica para a 

cultura, ou seja, entre 0,29 cm
3
cm

-3
 e 0,25 cm

3
cm

-3
, respectivamente. O turno de rega foi 

realizado a cada 2 dias. 
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3.5. Desempenho agronômico e índices de vegetação 

As avaliações realizadas para acompanhamento do desenvolvimento da cultura durante 

o ciclo foram: massa seca da parte aérea (MSPA); massa fresca da parte aérea (MFPA); área 

foliar (AF); índice de área foliar (IAF); NDVI (Normalized Difference Vegetation Index); RVI 

(Ratio Vegetation Index); IRVI (Inverse Ratio Vegetation Index); análise química foliar; e índice 

relativo de clorofila (IRC). 

A MFPA foi realizada através de 4 cortes durante o período de cultivo, nos 15 dias após 

a emergência (DAE), 30 DAE, 45 DAE e 60 DAE. Os cortes das plantas foram realizados com 

tesouras de poda rente ao solo, com colheita de uma área 1 m
2
, determinada por quadros 

dispostos aleatoriamente na área útil da parcela experimental. A MFPA foi, posteriormente, 

determinada por uma balança de precisão. Uma amostragem de toda a MFPA da parcela foi 

retirada, novamente pesada e encaminhada para estufa de ventilação forçada, a 65 ° C por 72 

horas (ASAE, 2000), para obtenção da MSPA.  

Também da MFPA foi separada outra amostra para determinação da AF determinada 

por integrador de área foliar, da marca LI-COR, modelo LI-3100, previamente calibrado. O 

medidor de AF, opera em tempo real. Ou seja, a área da folha é mensurada no momento que a 

folha passa pelo sensor. Seu visor apresenta medidas de no mínimo 1 mm², resolução de até 0,1 

mm², e apresenta uma precisão de ±2,0% para a resolução 1 mm² e ±1,0% para a resolução 0,1 

mm². É um aparelho integrador de área, cuja teoria operacional baseia-se na simulação de células 

de grade, de área conhecida, na superfície foliar (LI-COR, 1996). Pela razão dos valores de AF e 

área amostrada para a determinação da matéria seca foi determinando o índice de área foliar. 

A reflectância de dossel foi avaliada pelo sensor ativo de reflectância Greenseeker
®

. O 

sensor ótico foi desenvolvido em 1990. O seu princípio de funcionamento é por diodos de 

emissão na faixa do vermelho (RED) (680nm) e do infravermelho próximo (NIR) (770nm). A 

radiação emitida é refletida pelo dossel da cultura e detectada por um fotodiodo localizado no 

equipamento, os dados são calculados internamente através de um microprocessador interno. 

Neste experimento, as leituras foram realizadas semanalmente.  

A coleta dos dados ocorreu por caminhamento, posicionando o sensor paralelamente à 

linha de plantio à uma altura de 0,8 a 1,2 m do dossel da planta, considerando uma largura útil de 

0,6 m a 0,8 m (Figura 12), foram avaliadas todas as plantas presentes na área útil de plantio, 

obtendo uma amostra a cada milissegundo na linha de plantio, as coletas foram realizadas no 
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período matinal. Os índices vegetativos avaliados pelo equipamento foram: RVI (eq.1) e NDVI 

(eq. 2) e IRVI (eq. 3).  

 

Figura 12. Esquema de funcionamento do GreenSeeker® 

Fonte: Adaptado de Yunseop kim et al. (2010) 

A análise química foliar foi realizada nos 4 cortes da cultura (15 DAE, 30 DAE, 45 

DAE e 60 DAE), com amostragem da parte aérea da cultura, para a correlação com os índices de 

vegetação. O último corte (60 DAE) foi realizada no florescimento da cultura, nesse último corte 

a amostragem foi realizada coletando 3 folhas bandeiras superiores de cada planta, totalizando 

em torno de 50 folhas para a análise, retirando as folhas inferiores, estas foram acondicionadas 

em saco de papel kraft e levadas a estufa de ventilação forçada, a 65 ° C por 72 horas (ASAE, 

2000). Posteriormente, o material foi moído e encaminhado para o Laboratório de Solos 

ZAZ/FZEA/USP para a análise de macronutrientes e micronutrientes, conforme descrito por 

Cantarella et al. (1996). 

O IRC teve caráter não-destrutivo, avaliado por um medidor portátil de clorofila marca 

FALKER e modelo ClorofiLOG
®

 (FALKER,2008). O clorofilômetro é composto por fotodiodos 

emissores em três comprimentos de onda: dois emitem dentro do espectro vermelho-visível, 

próximos aos picos de cada tipo de clorofila (635 nm e 660 nm), e um no espectro na região 

infravermelho-próximo, o medidor de clorofila (FALKER, 2008), mensura a quantidade de 

radiação transmitida através das folhas.  

A combinação de transmitâncias nestes três comprimentos de onda gera o ICF. O teor 

de clorofila foi amostrado em 10 plantas por parcela, totalizando 40 plantas por tratamento. A 

medida foi realizada no centro da largura das folhas a um terço do comprimento das mesmas 

(Figura 13), aos 15 DAE, 30 DAE, 37 DAS, 45 DAS e 60 DAE. Os dados obtidos pelo 
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clorofilômetro foram transferidos para o software ClorofiLOG
®

, separados em clorofila total e 

clorofila a e b.  

 

Figura 13. Medidor eletrônico do índice relativo de clorofila. 

Fonte: Falker (2008). 

3.6. Análises estatísticas 

As variáveis coletadas a campo foram submetidas inicialmente a um teste de 

homogeneidade (teste de Bartlett) (LIMA et al., 2014) e a um de normalidade (Teste de Shapiro-

wilk) (SHAPIRO,1965). Comprovada a normalidade e homogeneidade das amostras os 

resultados foram submetidos ao teste de variância ANOVA (p<0,05), posteriormente as 

amostragens foram submetidas ao teste de médias Tukey (p<0,05). Nas amostragens realizadas 

ao longo do tempo, foi aplicada regressão estimando-se um modelo. 

Utilizou-se a interpretação de correlação entre variáveis proposta por Callegari-Jacques 

(2003), as variáveis biométricas e índices de vegetação com uma forte e muito forte correlação 

(correlação > 0,6), foram plotadas para a análise da relação destas variáveis nos diferentes 

estádios fenológicos no desenvolvimento da cultura.  

As análises estatísticas foram realizadas através dos programas RStudio (R Core Team, 

2021) e Microsoft
®

 Excel (2021). 
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4. RESULTADO E DISCUSSÃO 

A seguir serão apresentados os resultados e a discussão sobre os dados obtidos com o 

desenvolvimento da pesquisa, iniciando com a lâmina de irrigação, caracterização do efluente e 

aporte de nutrientes, seguindo com o desenvolvimento agronômico da aveia preta e finalizando 

com os índices de vegetação. 

4.1. Lâmina de irrigação 

A Figura 14 apresenta os valores da umidade do solo durante a condução do 

experimento, medidos pela sonda FDR, na camada 0-0,20 m, nota-se na figura que os valores de 

umidade de solo foram mantidos dentro da faixa de manejo adotada entre a umidade crítica e a 

capacidade de campo. Observa-se que apenas na última coleta a umidade do solo ficou abaixo da 

umidade crítica, portanto nota-se que o manejo da irrigação foi adequado durante o período de 

cultivo. 

 

Figura 14. Umidade do solo na camada 0-0,20 m ao longo do período experimental. 

CC: umidade na capacidade de campo; Umidade crítica: Umidade média: umidade média dos tratamentos T1: irrigação com 

100% água de torneira e adição de 100% de adubação nitrogenada (AN). T2, T3, T4 e T5: irrigação com 100%, 75% e   50% e 

25% de efluente tratado de abatedouro, respectivamente, sem AN. 

A Figura 15 apresenta os valores de lâminas de irrigação aplicadas para todos os 

tratamentos, durante a condução do experimento, para o manejo na camada 0-0,20 m. Os valores 
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estão segmentados entre água de torneira e efluente tratado de abatedouro (ETA), sendo que a 

lâmina aplicada de efluente em T1 é 0% como previsto no delineamento. Já nos demais 

tratamentos a quantidade da lâmina real irrigada pelo efluente foram: 98%, 70%, 49% e 28 %, 

para os tratamentos T2, T3, T4 e T5, respectivamente. 

 

Figura 15. Lâmina de irrigação aplicada durante o cultivo da aveia preta. 

T1: irrigação com 100% água de torneira e adição de 100% de adubação nitrogenada (AN). T2, T3, T4 e T5: 

irrigação com 100%, 75% e   50% e 25% de efluente tratado de abatedouro, respectivamente, sem AN. 

Em termos absolutos os valores das lâminas de irrigação ficaram muito próximos entre 

os tratamentos, visto que o manejo adotado não considerou variação de volume. O total médio 

aplicado foi de 417,9 mm distribuídos ao longo dos 65 dias do cultivo da aveia, resultando em 

uma lâmina diária de 6,43 mm, valores próximos aos encontrados por Frizzone et al. (1995), que 

aplicou uma lâmina de 427 mm, conduzindo a cultura por 50 dias. Luz et al. (2008) aplicou uma 

lâmina de 12 a 26 mm com turno de regas de 6 a 8 dias. Portanto pode-se afirmar que a lâmina 

aplicada neste experimento está próxima aos valores encontrados na literatura para a região de 

estudo. 

4.2. Efluente tratado de abatedouro 

O efluente bruto de abatedouro foi abastecido no reator UASB (tratamento anaeróbio) 

com o valor médio de Demanda Química de Oxigênio (DQO) de 2.822,85 mg L
-1

, pós-

tratamento foi atingida uma DQO bruta de 249,55 mg L
-1

, o que resultou em uma eficiência de 

91% durante o período experimental, valor acima dos encontrados por Rodrigues et al. (2016) e 

Menegassi (2020), que alcançaram uma eficiência de 56% e 84% nos seus respectivos estudos. 
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Na Tabela 9 são apresentados dados da caracterização das fontes de água utilizadas na 

irrigação, pós-tratamento e a comparação do ETA com a literatura. Os resultados destacam-se 

pela alta concentração de nitrogênio presente no efluente do estudo, predominantemente na 

forma amoniacal, numa concentração (65,21 ± 15,65 mg L
-1

) acima dos 20 mg L
-1

. Este valor é 

preconizado pela legislação ambiental CONAMA n°430 (BRASIL, 2011) para lançamento em 

corpos hídricos, visando redução no potencial de eutrofização deles.  

A concentração de N e demais elementos como P, Ca, Mg, K e S, persistentes pós-

tratamento do ETA (Tabela 9), sugerem como alternativa ao lançamento nos cursos d’água, o 

reúso das águas residuárias na irrigação de culturas, visto que estes elementos, são considerados 

macronutrientes às plantas. No caso específico do nitrogênio, a possibilidade de aporte de 

nutrientes pelo efluente, vem com a possibilidade de redução no uso do fertilizante sintético 

nitrogenado. 

Com relação ao potencial salino do ETA para utilização na irrigação de culturas, os 

parâmetros (Tabela 9) estão de acordo com a norma técnica P 4.002, que estabelece critérios e 

procedimentos para a aplicação de efluentes e lodos de indústrias cítricas no solo agrícola do 

estado de São Paulo (CETESB, 2010). A norma propõe uma concentração máxima de sódio de 

69 mg L
-1

, o efluente estudado apresentou uma concentração de 39,30 ± 9,63 mg L
-1

. Portanto 

com relação ao Na, o efluente está adequado para a irrigação. A norma técnica estabelece uma 

condutividade elétrica < 2,9 dS m
-1

, razão de adsorção de sódio (RAS) menor que 9, estes são 

valores superiores aos encontrados no efluente.  

Quanto à sensibilidade da aveia aos teores de sais presentes no ETA, Ayers e Westcot 

(1999) apontam restrição ao uso como baixo a moderado para os valores entre 0,7 – 3,0 dSm
-1

,
 

considerando que a cultura da aveia é tolerante a salinidade (TANJI, 2002). 

Por fim, o pH se manteve próximo à neutralidade (Tabela 9). Segundo Pereira (2011), a 

irrigação com efluente tratado de abatedouro (ETA) aumentou em 0,5 unidades o pH do solo na 

camada de 0,20 m, após um ano de irrigação com efluente, ou seja, a irrigação com ETA, pode 

ser benéfica para solos ácidos, disponibilizando nutrientes que estariam imobilizados em meios 

ácidos. 
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Tabela 9. Caracterização físico-química (média e desvio padrão) das fontes de água. 

Parâmetro Efluente Água de Torneira Literatura1 

N-NTK (mg L-1) 99,6 ± 24,85 1,68±0,01 39,4 - 157,50 

N-NH4+ (mg L-1) 65,04 ± 15,65 0,00 ± 0,00 20 - 152 

N-NO3
- (mg L-1)        1,96 ± 1,15 0,39 ± 0,05 0,08 - 4,11 

N-NO2
-(mg L-1) 0,13 ± 0,16 0,01 ± 0,01 0,05 - 0,23 

N-NT (mg L-1)      101,68±25,46 5,27±0,06     162,66 ± 55,5 

P-PO4
-(mg L-1) 1,44 ± 0,22 0,02 ± 0,00 3,6 - 12,35 

K+ (mg L-1) 13,6 ± 3,73 0,23 ± 0,652 76,4 

Ca+2 (mg L-1) 14,04 ± 2,37 6,85 ± 1,062 15,9 

Mg+2 (mg L-1) 1,57 ± 0,06 1,83 ± 0,272 3,96 

Na+ (mg L-1) 37,48 ± 9,55 1,78 ± 0,652 197,50 

S-SO4 (mg L-1) 1,94 ± 0,32 - < 0,1 

Fe (mg L-1) 0,91 ± 0,33 - 0,03 - 2,48 

Mn (mg L-1) 0,06 ± 0,05 - 0,4 - 1,91 

SST (mg L-1) 177 ± 52,32 - 3,1 - 198 

SDT (mg L-1) 316 ±1 32,9 -      382,95 ± 145,1 

RAS (mmolc/L)-1/2          2,6 ± 0,74 0,16 ± 0.052 - 

CE (dS m-1) 0,62 ± 0,05 0,04 ± 0,022 1,33 - 3,2 

pH 7,15 ± 0,41 6,92 ± 0.182 6,81 - 7,7 

NTK=nitrogênio total Kjeldahl; NT: nitrogênio total; SST: sólidos suspensos totais; SDT: sólidos dissolvidos totais; 

RAS: razão de adsorção de sódio; CE: condutividade elétrica. 
1Oliveira et al. (2012); Basílico, De Cabo e Faggi (2013); Ribeiro, Sandri e Boeno (2013); Rodrigues et al. (2016); 

Gerber et al. (2017); Menegassi et al. (2020) 
2Donati et al. (2017). 

Os valores dos parâmetros para ETA obtidos pelas análises, durante a pesquisa, estão 

dentro das concentrações sugeridas pelas literaturas citadas (Tabela 9). 

4.3. Aporte de nutrientes 

A Tabela 10 apresenta o aporte de nutrientes e sódio, durante o cultivo da aveia preta, 

para os tratamentos estudados. Os dados foram obtidos pelos valores das lâminas de irrigação 

aplicadas (Figura 13) e os teores de cada elemento contidos nas diferentes fontes de água (água 

de torneira e ETA), conforme apresentado na Tabela 9. 

Tabela 10. Aporte de nutrientes e sódio pela irrigação, durante o cultivo da aveia preta. 

Tratamento 
NT P K Ca Mg S Fe Mn Na 

(kg ha-1) 

T1 8,65 0,17 0,96 28,44 7,60 0 0 0 7,39 

T2 418,23 5,95 56,17 58,45 6,36 2,05 3,76 0,25 154,88 

T3 302,78 4,32 40,61 49,95 6,70 1,47 2,70 0,18 113,30 

T4 214,64 3,07 28,72 43,69 7,02 1,03 1,89 0,12 81,60 

T5 123,69 1,79 16,47 36,86 7,25 0,58 1,06 0,07 48,82 

T1: irrigação com 100% água de torneira e adição de 100% de adubação nitrogenada (AN). T2, T3, T4 e T5: 

irrigação com 100%, 75% e 50% e 25% de efluente tratado de abatedouro, respectivamente, sem AN. 

NT: nitrogênio total. 
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Na avaliação do aporte de nitrogênio, considerando os tratamentos aplicados, em que foi 

utilizado fertilizante sintético, na forma de ureia somente no tratamento T1 (testemunha), é 

possível verificar que os valores fornecidos pelo efluente ultrapassaram a dose recomendada para 

a cultura, de 80 kg ha
-1

 (RAIJ,1996), até mesmo na diluição de 25% (T5) (Tabela 10).  

O nitrogênio é o nutriente mais demandado pela cultura da aveia, porém possui uma 

dinâmica complexa no sistema solo-planta, muitas transformações e perdas ao longo do tempo. 

Por isso é importante entender a dinâmica do nitrogênio para reduzir perdas e diminuir o impacto 

ambiental. (WILLIAMS e MILLER, 2001). 

Os vegetais diferem por preferências por fontes de N, mas o absorvem principalmente 

nas formas de nitrato (NO3
-
) ou amônio (NH4

+
) (CUI et al., 2017). Como pode ser observado na 

Tabela 9, as concentrações de nitrogênio no efluente está predominantemente na forma de 

amônio (NH4
+
), ainda persiste certa quantidade de nitrogênio orgânico e menores teores de 

nitrato (NO3
-) e nitrito (N-NO2

-
).  

Segundo Biswas et al. (2020) apontam que a absorção de nitrogênio na forma de NH4
+
 

ocorre de maneira mais rápida em comparação com as outras formas. Ou seja, o aporte do 

nitrogênio na forma amoniacal pode diminuir as perdas de nitrogênio por volatilização e 

lixiviação, pois o aporte ocorre durante o ciclo da cultura em pequenos parcelamentos ao longo 

do período de cultivo, no caso da irrigação por efluente tratado de abatedouro. No entanto, o 

excesso de amônio (NH4
+
) pode causar toxidade à cultura, exigindo a necessidade de um 

monitoramento frequente nas aplicações de nitrogênio (JIAN et al, 2018). 

Cui et al. (2017), demonstraram que gramíneas possuem a preferência pelo nitrogênio 

na forma amoniacal (NH4
+
) nos estádios iniciais de desenvolvimento. Porém em estádios 

fenológicos mais avançados de desenvolvimento a absorção prevalece na forma de NO3
-
. 

Biswas et al. (2020) afirmam que o nitrogênio na forma de N-NH4
+
 é menos suscetível a 

perdas por lixiviação e volatilização, pois segundo ele as formas de N-NH4
+
, ficam armazenadas 

no solo e pode ser utilizada pela cultura sucessora. 

Com relação ao aporte de fósforo pelo efluente apresentado pela Tabela 10, as 

quantidades são baixas, insuficientes para suprir toda a necessidade da planta, embora no tempo 

o acúmulo no solo possa acarretar uma redução em fertilizante sintético.  

Os teores de fósforo orgânico podem constituir de 5 a 80% do total do solo 

(RHEINHEIMER e ANGHINONI, 2003). A liberação de P orgânico para a solução do solo é 

controlada pela taxa de mineralização da matéria orgânica e depende da atividade microbiana 

(BARBER, 1984), ou seja, a maior parte do P presente no solo não está disponível para a planta. 
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A imobilização do fósforo no solo é um dos principais limitantes para a produção agrícola. Os 

solos tropicais possuem como característica solos ácidos o que dificulta a disponibilidade do 

elemento para as culturas agrícolas. Trabalhos mostram que, no solo o fósforo é pouco móvel. 

Isto porque, em solos com pH alto, ocorre a formação de fosfato de Ca e quando baixo (solo 

ácido), ocorre a formação de fosfato de Al e Fe (GRANT et al., 2001). A eficiência de 

fertilizantes fosfatados em solos ácidos costuma ser reduzida devido à sua adsorção e 

precipitação como Al-P e Fe-P (Mitran et al., 2016). Em estudo realizado por Oliveira et al. 

(2020) em 17 anos, com um manejo de plantio direto foi observado aumento da disponibilidade 

de fósforo no solo.   

Assim como o nitrogênio, o potássio aportado pelo ETA tem potencial para suprir 100% 

da necessidade da cultura, definida como 30 kg ha
-1 

(RAIJ,1996), nos tratamentos T2, T3 e T4, 

como 50% em T5 (Tabela 10).  

Emongor e Ramolemana (2004) não identificaram problemas no aporte de potássio com 

efluente doméstico tratado. Leal et al. (2009) e Menegassi et al (2020) relataram uma possível 

competição entre sódio e potássio o que poderia causar um desbalanço nutricional à cultura. 

Nos demais elementos aportados como cálcio, magnésio, enxofre, manganês e sódio, as 

maiores concentrações estão presentes para Ca e Na (Tabela 10).  

Herrmann et al. (2016) cultivaram aveia preta com águas de reúso de suinocultura e 

obtiveram resultados que indicam potencial do uso de efluentes na adubação da aveia preta, 

porém assim como o presente trabalho o efluente tem um aporte considerável de sódio ao 

sistema solo-planta. 

De forma geral, o potencial de aporte de nutrientes e sódio apresentado na Tabela 10 

corrobora com os resultados da pesquisa realizada por Menegassi et al. (2020) com irrigação de 

ETA, no cultivo de capim, em que as concentrações fornecidas foram em ordem decrescente N-

NT > Na > K > Ca > S > Mg > P-PO4 > Fe > Mn, comparativamente aos deste estudo N-NT > 

Na > K > Ca > Mg > P-PO4 > Fe > S > Mn. Nota-se que apesar do aporte considerável de Na
+
 

que pode causar um desbalanço nutricional da cultura e alterar propriedades físico-químicas do 

solo, o efluente teve capacidade de fornecer nutrientes essenciais para a cultura, sugerindo a 

redução não apenas da aplicação fertilizantes nitrogenados, mas também outras fontes de 

fertilizantes sintéticos.  
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4.4. Desempenho agronômico da aveia preta 

O desempenho agronômico da aveia preta foi avaliado pela massa seca da parte aérea 

(MSPA), massa fresca da parte aérea (MFPA) e índice de área foliar (IAF). A Tabela 11 

apresenta os valores MSPA, MFPA e IAF aos 15, 30, 45 e 60 dias após a emergência (DAE). 

Tabela 11. Massa seca da parte aérea (MSPA), massa fresca da parte aérea (MFPA) e índice de área foliar (IAF) da 

aveia preta, para os tratamentos, aos 15, 30, 45 e 60 dias após a emergência (DAE). 

 MSPA (t ha
-1

) 

Tratamentos 15 DAEns 30 DAEns 45 DAEns 60 DAEns 

T1 0,44  0,68  3,40  5,24  

T2 0,71  0,78  3,97  5,21  

T3 0,49  0,73  3,81  5,07  

T4 0,70  0,77  3,90  4,71  

T5 0,45  0,59  3,74  5,45  

Média 0,56 0,71 3,76 5,14 

CV (%) 39,7 38,86 15,97 21,01 

 MFPA (t ha
-1

) 

Tratamentos 15 DAEns 30 DAEns 45 DAEns 60 DAEns 

T1 4,42  5,14  27,78  29,63  

T2 7,32  6,57  33,65  30,99  

T3 4,95  5,49  33,99  32,38  

T4 6,75  5,82  33,06  27,14  

T5 4,34  4,25  29,94  30,74  

Média 5,56 5,45 31,68 30,18 

CV (%) 44,04 52,23 14,42 19,35 

 IAF 

Tratamentos 15 DAEns 30 DAEns 45 DAEns 60 DAE* 

T1 0,17 0,67 2,43 1,84 b 

T2 0,26  0,81  3,32  2,17 a 

T3 0,20  0,75  2,75  2,25 a 

T4 0,23  0,76  3,58  1,51 b 

T5 0,18  0,57  2,66  1,70 b 

Média 0,21 0,71 2,90 1,90 

CV (%) 41,96 49,97 27,12 17,55 

T1: irrigação com 100% água de torneira e adição de 100% de adubação nitrogenada (AN). T2, T3, T4 e T5: 

irrigação com 100%, 75% e 50% e 25% de efluente tratado de abatedouro, respectivamente, sem AN. 
ns: não significativo para p < 0,05.

*: significativo para p < 0,05.  

Médias seguidas de letras diferentes na coluna, diferem entre si pelo teste de Tukey  (p<0,05). CV: coeficiente de variação 

 

A irrigação com as diferentes doses de ETA não influenciou a MSPA e MFPA, durante 

o cultivo da aveia preta, até os 60 DAE. Com relação ao IAF, somente aos 60 DAE, as 

concentrações de 100 e 75% de ETA (T2 e T3) promoveram incremento nos valores, quando 

comparados à testemunha (T1) e aos tratamentos com as menores proporções de ETA (T4 e T5) 

(Tabela 11). 

Os valores encontrados de MSPA foram superiores quando comparados com a 

literatura. De acordo com Luz et al. (2008) em experimento realizado também no município de 

Pirassununga/SP, quando avaliada a resposta da aveia preta sob diferentes doses de nitrogênio, 

em condições de irrigação e sequeiro, a MSPA encontrada aos 50 DAE foi de 2,6 t ha
-1

, 
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resultado inferior ao encontrado no presente estudo, cujo valor médio foi de 3,76 t ha
-1

 aos 45 

DAE. 

Frizzone et al. (1995) realizaram um experimento em solo Latossolo vermelho-escuro, 

em Pirassununga, com intuito de estudar o comportamento da aveia preta, sob diferentes lâminas 

de irrigação e adubação nitrogenada com o primeiro corte aos 50 DAS, com uma produtividade 

máxima de 3,45 t ha
-1

, com uma lâmina de 427 mm e uma adubação nitrogenada de 240 kg ha
-1

. 

Comparativamente, neste presente trabalho obteve-se uma produtividade média de 3,76 t ha
-1

 aos 

45 DAE, resultado superior ao encontrado pelo estudo citado. Portanto, o índice de produção de 

matéria seca está dentro do esperado. 

O estudo de Dochwat et al. (2020) avaliou o cultivo da aveia preta em sequeiro com 200 

kg ha
-1

 de N na forma de ureia, aplicada uma única vez na fase de perfilamento e encontrou uma 

produtividade de massa seca de 2,4 t ha
-1

 aos 45 DAE.  

Quando avaliado o desempenho agronômico da aveia preta no tempo, dentro de cada 

tratamento, foi observado diferenças para MSPA, MFPA e IAF, como esperado pelo 

desenvolvimento da cultura.  

As equações obtidas pelas regressões, para os parâmetros que foram significativos, estão 

apresentados nas Tabelas 18, 19 e 20, disponíveis no APÊNDICE.  

a 
b 

 

 

c 

Figura 16. Regressão no tempo para massa seca da parte aérea (MSPA) (a), massa fresca da parte aérea (MFPA) (b) 

e índice de área foliar (IAF) (c). 
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DAE: dias após a emergência. T1: irrigação com 100% água de torneira e adição de 100% de adubação nitrogenada 

(AN). T2, T3, T4 e T5: irrigação com 100%, 75% e 50% e 25% de efluente tratado de abatedouro, respectivamente, 

sem AN. 
ns: não significativo para p < 0,05 
*: significativo para p < 0,05.  

 

As regressões da MSPA e da MFPA foram lineares ao longo do tempo, em ambos os 

casos, os ajustes foram satisfatórios quando avaliados os valores do índice de correlação (R
2
), 

acima 0,70 (Figura 16a e 16b). Rossetto e Nakagawa (2001) caracterizaram o comportamento da 

cultura ao longo do tempo por um modelo quadrático. Na Figura 16c observa-se que os 

resultados de correlação no tempo foram baixos, a regressão apenas explicou 30% dos dados 

(R
2
=0,3), não apresentando bom ajuste. 

Os resultados até aqui discutidos mostraram que a irrigação com as diferentes 

proporções de ETA não prejudicou o desempenho agronômico da aveia preta. Com isso, é 

possível afirmar, que a substituição da fonte de água e do fertilizante nitrogenado sintético, pelo 

ETA é capaz de garantir o desenvolvimento da cultura.  

Entretanto, vale destacar, que os tratamentos T2, T3, e T4, receberam maior aporte de 

nitrogênio (Tabela 10) para atingir o mesmo desempenho que o tratamento controle (T1), 

portanto para produzir a mesma quantidade de massa seca e fresca o tratamento T5, foi o que 

recebeu a menor quantidade de N pelo ETA. Ao considerar o potencial de perdas de nitrogênio, 

por lixiviação ou intoxicação da cultura por NH4
+
 ao longo prazo, assuntos abordados por Chen 

et al. (2021) e Jian et al. (2018), respectivamente, pode-se afirmar que o tratamento T5, com a 

concentração de 25% de ETA, foi o mais eficiente no fornecimento de nitrogênio, suprindo 

100% do fertilizante sintético, com menor risco de contaminação pelo excesso de N.  

4.5. Análise química foliar 

As Tabelas 12 e 13 apresentam os resultados das análises químicas foliares para 

macronutrientes e sódio, micronutrientes, respectivamente, aos 60 DAE, cujos valores foram 

comparados com as faixas de referências propostas por Cantarella et al. (1996) para aveia. 

Os valores dos macronutrientes demonstram que não houve diferença entre os 

tratamentos aplicados, e quando comparados com a literatura, os teores ficaram abaixo para P e 

acima para Ca e N, este último em T2 e T4, e ambos os casos, também para testemunha (T1) 

(Tabela 13). 

Trabalhos mostram que, no solo, o fósforo é pouco móvel, isto porque, em solos com 

pH alto, ocorre a formação de fosfato de Ca. E, quando baixo (solo ácido), ocorre a formação de 

fosfato de Al e Fe (GRANT et al., 2001, MITRAN et al., 2016 e RAI et al., 2021). No entanto, 
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como os tratamentos não diferenciaram entre si, nota-se que a deficiência de P não ocorreu por 

efeito daqueles feitos com ETA, também é importante destacar que durante o período do cultivo 

não foram observados sintomas visuais de deficiência de fósforo. 

Tabela 12. Análise foliar dos macronutrientes e sódio para os diferentes tratamentos aos 60 DAE. 

Macronutrientes e Na (g kg-¹) 
 

Tratamentos Nns Pns Kns Cans Mgns Sns Nans 

T1 34,39   1,86   19,38   5,62   3,05   2,47   20,5 

T2 31,57   1,73   25,25   7,18   4,17   2,17   21 

T3 26,32   1,42   22,07   6,85   4,15   2,42   33,7 

T4 31,50   1,67   21,10   5,96   4,14   2,71   24,2 

T5 25,75   1,61   27,21   5,58   3,37   2,14   28 

Valores referenciais* 20-30 2,0-5,0 15-30 2,5- 5,0 1,5-5,0 1,5-4,0 - 

Média 29,91 1,66 23,00 6,24 3,77 2,38 23,00 

C.V.(%) 29,91 31,15 23,00 19,72 20,14 13,83 25,76 

T1: irrigação com 100% água de torneira e adição de 100% de adubação nitrogenada (AN). T2, T3, T4 e T5: 

irrigação com 100%, 75% e 50% e 25% de efluente tratado de abatedouro, respectivamente, sem AN. 
ns: não significativo. C.V: coeficiente de variação. *Valores referenciados por Cantarella et al. (1996). 

É importante ressaltar que os cálculos de aporte apresentados na Tabela 10, indicavam 

um potencial de excesso de certos elementos fornecido pelo ETA à cultura, de forma decrescente 

de T2 a T5, principalmente para N, P, K, Ca e Na, em comparação com T1. Entretanto esse 

comportamento não foi observado, visto que os teores foliares desses elementos não se 

diferenciaram da testemunha (Tabela 12).  

Ainda nesse contexto, vale destacar o comportamento do sódio, que em muitos 

trabalhos apresentam resultados de competição na absorção de outros cátions (MENEGASSI et 

al., 2020, GOMES et al., 2017, SANTOS et al., 2017) e que neste estudo não promoveu 

alteração. Os resultados encontrados nesta pesquisa corroboram com Fourie et al. (2015), ao 

utilizar efluente da indústria vinícola, na aveia branca, observaram a capacidade dessa água 

residuária em fornecer aporte nutricional de N, K, P, Mg e Ca para a cultura, sem remover 

quantidades significantes de sódio do solo, resultante da aplicação do efluente. 

Assim como os macronutrientes e o sódio, os micronutrientes também não foram 

influenciados pelos tratamentos (Tabela 13). Com relação aos teores em comparação com a 

referência (CANTARELLA et al.,1996), apenas Fe ficou abaixo em T1, T3, T4 e T5. Com 

relação ao Fe, Forserberg e Reeves (1995) verificaram que a adição deste elemento não resultou 

em ganhos consistentes em produtividade.  
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Tabela 13. Análise foliar dos micronutrientes para os diferentes tratamentos aos 60 DAE. 

Micronutrientes (mg kg-1) 

Tratamentos Cuns Fens Mnns Znns 

T1 7,4 29,27 73,05 49,37   

T2 8,32 40,92 51,2 49,92   

T3 7,7 37,12 54,7   49,55   

T4 7,32 29,05 75,27   49,12   

T5 7,05 32,02 42,52   48,4   

Valores Referenciais* 5-25 40-150 25-100 15-70 

Média 7,56 33,68 59,35 49,27 

C.V.(%) 8,35 27,62 29,05 2,8 

T1: irrigação com 100% água de torneira e adição de 100% de adubação nitrogenada (AN). T2, T3, T4 e T5: 

irrigação com 100%, 75% e 50% e 25% de efluente tratado de abatedouro, respectivamente, sem AN. 

ns: não significativo. C.V: coeficiente de variação. *Valores referenciados por Cantarella et al. (1996). 

4.6. Índice relativo de clorofila 

Os resultados dos índices relativos de clorofila (IRC) A, B e total estão apresentados na 

tabela 14. Nota-se que, assim como os resultados relacionados ao desempenho agronômico 

(produção e estado nutricional) da cultura da aveia preta, discutidos nas seções anteriores, os 

IRC também não foram influenciados pelos tratamentos, nos diferentes períodos de amostragem 

(15 DAE, 30 DAE, 37 DAE, 45 DAE e 60 DAE). Dessa forma os valores de clorofila não foram 

alterados pelas doses de ETA, em comparação com o tratamento controle (T1). 

Wolff e Floss (2008) encontraram valores parecidos de clorofila total (IRC=49,3) com o 

presente estudo em um cultivo não irrigado. Pacheco et al. (2012) realizaram um estudo com 

cultivo de aveia preta irrigado com efluente de suinocultura e conduziram o experimento até os 

90 DAS, neste estudo os valores médios de IRC encontrados foram de 43, os resultados de certa 

forma corroboram com esta pesquisa, visto que os valores médios de IRC foram de 52,5 aos 60 

DAE utilizando efluente de abatedouro para a suplementação da irrigação.  
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Tabela 14. Índices relativos de clorofilas (IRC) A, B e total dos tratamentos aos 15, 30, 37, 45 e 60 dias após a 

emergência (DAE) 

 

Tratamentos 

IRC A 

15 DAEns 30 DAEns 37 DAEns 45 DAEns 60 DAEns 

T1 25,66  41,72  39,86  39,78  40,76  

T2 21,20  42,29  39,07   41,14  40,79  

T3 17,90  40,92  42,3  41,45  39,16  

T4 24,62  40,95  39,91  37,80  37,88  

T5 21,81  42,29  41,75  41,22  38,79  

Média 22,23 41,63 40,58 40,28 39,48 

C.V. (%) 15,6 7,06 4,86 5,32 6,18 

 

Tratamentos 

IRC B 

15 DAEns 30 DAEns 37 DAEns 45 DAEns 60 DAEns 

T1 6,33  13,20  12,65  12,69  12,99  

T2 5,23  11,64  12,92  14,36   14,00  

T3 4,56  11,45  15,94  15,05  12,99  

T4 5,99  12,14  13,61  13,38  12,81  

T5 5,51  12,43  13,57  14,58  12,35  

Média 5,52 12,17 13,74 14,01 13,03 

C.V. (%) 17,3 11,08 10,91 14,46 7,03 

 

Tratamentos 
IRC Total 

15 DAEns 30 DAEns 37 DAEns 45 DAEns 60 DAEns 

T1 31,99  54,92  52,52  52,47  53,75  

T2  26,43  53,93  51,99  55,51  54,79  

T3  22,46  52,36  58,24  56,50  52,15  

T4 30,61  53,10  53,52  51,18  50,68  

T5 27,32  54,72  55,32  55,80  51,15  

Média 27,76 53,81 54,32 54,29 52,51 

C.V. (%) 15,87 6,97 5,31 7,00 6,03 

T1: irrigação com 100% água de torneira e adição de 100% de adubação nitrogenada (AN). T2, T3, T4 e T5: 

irrigação com 100%, 75% e 50% e 25% de efluente tratado de abatedouro, respectivamente, sem AN. 
ns: não significativo. C.V: coeficiente de variação. 

As regressões para os IRC A, B e total no tempo estão apresentados na Figura 15 (as 

equações das regressões, encontram-se nas Tabelas 21, 22 e 23 disponíveis no APÊNDICE). O 

modelo quadrático teve o melhor ajuste aos dados experimentais, atingindo resultados de R
2
, 

superiores a 70% (Figura 17a, 17b e 17c).  

Nota-se, que os valores de IRC se comportam de maneira crescente até  os 45 DAE, este 

comportamento indica a mudança de estádio fenológico, 10.5 na escala Large e Feeks (1954). 

Portanto essa queda do IRC era esperada neste estádio, devido ao fato da cultura da aveia preta 

iniciar a translocação de nutrientes para as partes aéreas da planta, migrando a cultura da fase 

vegetativa para a fase reprodutiva.  

Com isso pode-se afirmar que a concentração de clorofila nas folhas diminuiu, por 

consequência da mudança do estádio fenológico, sem haver influência dos tratamentos. Logo 

pode-se afirmar que a queda do IRC está associada ao comportamento do crescimento da cultura, 

excluindo a possibilidade de alguma deficiência nutricional associada ao decréscimo do IRC, 

padrão semelhante ao observado em Barbosa et al. (2021). 
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c 

Figura 17. Regressão no tempo para clorofila A (a) clorofila B (b) e (c) clorofila total 

DAE: dias após a emergência. T1: irrigação com 100% água de torneira e adição de 100% de adubação nitrogenada 

(AN). T2, T3, T4 e T5: irrigação com 100%, 75% e 50% e 25% de efluente tratado de abatedouro, respectivamente, 

sem AN. 

ns: não significativo para p < 0,05 

*: significativo para p < 0,05.  

4.7. Índices de vegetação 

O NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) é o índice vegetativo mais estudado 

na literatura, relacionado ao manejo da adubação nitrogenada, evitando a realização de 

amostragens destrutivas durante o período de cultivo. Também vários estudos utilizam resultados 

obtidos de NDVI para a estimativa de biomassa da cultura (CHAPUNGU, 2020; MESHESHA et 

al., 2020; SHAMMI e MENG, 2021) e eficiência do uso de nitrogênio (JIANG et al., 2021). 

 Na Tabela 15 nota-se que os resultados de NDVI não indicaram diferenças 

significativas entre os tratamentos, como também ocorreu nas análises biométricas da cultura, 

com exceção nos períodos 7 e 15 DAE, foi aplicado o teste Scott-Knott para realizar a 

comparação das médias. O desenvolvimento dos dados de NDVI da cultura da aveia preta, 

obteve um comportamento quadrático ao longo do tempo, como pode ser observado na figura 

16a, o mesmo comportamento observado por Boiarskii (2020), que desenvolveu um experimento 

com NDVI na Rússia.  

No entanto, o trabalho de Boiarskii (2020) obteve um NDVI máximo de 0,77 aos 60 

DAS, resultado inferior ao obtido no presente estudo. No trabalho de Junges (2009) realizado no 

Brasil, observou-se o mesmo comportamento quadrático relacionado ao NDVI na cultura da 
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atingindo valores máximos de 0,8, semelhante ao resultado encontrado no presente estudo, com a 

maturação fisiológica os valores voltam a decrescer devido à senescência foliar e da translocação 

dos nutrientes para os grãos. 

O NDVI atingiu o valor máximo ainda em fase vegetativa (52 DAE) indicando rápido 

desenvolvimento inicial de biomassa (Tabela 15). Na Figura 18a nota-se que o perfil temporal da 

cultura até os 60 DAE apresentou um comportamento quadrático no tempo, na Tabela 24 

disponível no APÊNDICE é possível confirmar que o modelo quadrático explica mais de 90% 

dos dados, indicando um bom ajuste do modelo aos resultados experimentais. Segundo Junges 

(2009) perfis temporais de NDVI fornecem informações que podem ser empregadas em modelos 

de previsões de safras e auxiliar na gestão de pastagens. 

Tabela 15. Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) dos tratamentos aos 7, 15, 22, 30, 37, 45, 52 e 60 dias 

após a emergência (DAE) 

Tratamentos 

Dias após a emergência (DAE) 

7  

DAEns 
15 

 DAE* 
22 

DAEns 
30 

DAEns 
37 

DAEns 
45 

DAEns 
52 

DAEns 
60 

DAEns 

 NDVI 

T1 0,28  0,30 b 0,55  0,65  0,78  0,82  0,86  0,83  

T2 0,35  0,37ab 0,57  0,65  0,77  0,78  0,85  0,82  

T3 0,29  0,32ab 0,53  0,63  0,75  0,79  0,83  0,78  

T4 0,35  0,38 a 0,59  0,68  0,75  0,79  0,82  0,82  

T5 0,34  0,36ab 0,61  0,70  0,81  0,82  0,86  0,82  

Média 0,32 0,35 0,57 0,66 0,77 0,80 0,84 0,81 

CV(%) 10,13 9,11 9,6 8,16 5,5 4,87 3,98 4,1 

T1: irrigação com 100% água de torneira e adição de 100% de adubação nitrogenada (AN). T2, T3, T4 e T5: 

irrigação com 100%, 75% e 50% e 25% de efluente tratado de abatedouro, respectivamente, sem AN. 
ns: não significativo para p < 0,05.

*: significativo para p < 0,05.  

Médias seguidas de letras diferentes na coluna, diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). CV: coeficiente de variação 

 

Assim como os resultados para NDVI, o comportamento do RVI (Ratio Vegetation 

Index) e IRVI (Inverse Ratio Vegetation Index), quanto à resposta aos tratamentos, foram 

semelhantes e estão apresentados nas Tabelas 16 e 17, respectivamente. 

A respeito do RVI (Ratio Vegetation Index), trata-se do índice de reflectância mais 

rápido para distinguir folhas verdes de outros objetos na cena e estimar a biomassa relativa 

presente. De acordo com a assinatura espectral, o valor de RVI é próximo de 1 quando o objeto 

tem reflectância semelhante nas bandas vermelhas e banda NIR (Near Infra Red), por exemplo, o 

solo. À medida que o objeto vai ficando verde, o valor da relação aumenta e o valor do resultado 

acaba sendo maior que 1 (JORDAN, 1969).  

Ao contrário do NDVI, o RVI apresentou um comportamento linear no tempo, a partir 

dos 22 DAE (Figura 18b) explicado por mais de 70% dos dados (Tabela 25 – APÊNDICE) 

resultado de menor influência à saturação, comparada ao NDVI, o mesmo comportamento foi 
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observado por Aparicio et al. (2000) com ensaios em campos de trigo irrigado na Espanha. O 

mesmo comportamento linear foi observado com um ensaio realizado com o milho no nordeste 

da China (XIA et al., 2016) o que demonstra que os dados de RVI possuem um comportamento 

linear durante o tempo conforme os estádios de desenvolvimento da cultura vão alcançando 

estádios fenológicos mais avançados. 

Tabela 16. Ratio Vegetation Index (RVI) dos tratamentos aos 7, 15, 22, 30, 37, 45, 52 e 60 dias após a emergência 

(DAE) 

Tratamentos 

Dias após a emergência (DAE) 

7  

DAEns 
15 

 DAEns 
22  

DAEns 
30 

DAEns 
37 

DAEns 
45 

DAEns 
52 

DAEns 
60 

DAEns 

 RVI 

T1 1,76  1,86  3,60  5,12  9,33  10,90 13,25  10,89  

T2 2,02  2,19  3,85  5,48 9,30  9,96  12,56  10,40  

T3 2,06  1,93  3,36  4,67  8,72 9,94  12,12  10,71  

T4 1,83  2,19  4,09 5,88  9,07  9,94  11,51  9,39 

T5 2,07  2,13 4,27  6,23  10,69 10,86  13,00  10,25  

Média 1,95 2,07 3,84 5,48 9,43 10,32 12,49 10,32 

CV(%) 7,72 7,63 16,81 20,82 14,61 13,22 12,72 10,31 

T1: irrigação com 100% água de torneira e adição de 100% de adubação nitrogenada (AN). T2, T3, T4 e T5: 

irrigação com 100%, 75% e 50% e 25% de efluente tratado de abatedouro, respectivamente, sem AN. 
ns: não significativo para p < 0,05.

*: significativo para p < 0,05.  

Médias seguidas de letras diferentes na coluna, diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). CV: coeficiente de variação 

 

O IRVI (Inverse Ratio Vegetation Index) possui uma acurácia maior para a estimativa 

de área foliar quando comparado com o NDVI (KULIG et al., 2014), esse fato está associado à 

característica dos valores de NDVI saturarem sob alta densidade de vegetação (POVH et al., 

2008 e GITELSON et al., 2002). Os valores de IRVI no tempo, embora apresentem uma 

representação quadrática, como NDVI, assume um comportamento inverso, reduzindo os valores 

com o crescimento da cultura (Figura 18c e Figura 26-APÊNDICE). 

Tabela 17. Inverse Ratio Vegetation Index (IRVI) dos tratamentos aos 7, 15, 22, 30, 37, 45, 52 e 60 dias após a 

emergência (DAE) 

Tratamentos 

Dias após a emergência (DAE) 

7  

DAEns 
15 

 DAE* 
22 

DAEns 
30 

DAEns 
37 

DAEns 
45 

DAEns 
52 

DAEns 
60 

DAEns 

 IRVI 

T1 1,76  0,55 a 0,30  0,22 0,13  0,10  0,08  0,09 

T2 2,07   0,48 ab 0,30  0,23  0,14 0,13  0,08  0,10  

T3 1,83  0,53 ab 0,32  0,24  0,15  0,13  0,09 0,10  

T4 2,06  0,47 b 0,27  0,20  0,15  0,13 0,10  0,13  

T5 2,02  0,48 ab 0,26  0,19  0,11  0,10  0,08 0,10 

Média 0,53 0,50 0,29 0,22 0,14 0,12 0,09 0,10 

CV(%) 6,63 6,50 15,76 19,60 25,50 25,67 26,48 23,82 

T1: irrigação com 100% água de torneira e adição de 100% de adubação nitrogenada (AN). T2, T3, T4 e T5: 

irrigação com 100%, 75% e 50% e 25% de efluente tratado de abatedouro, respectivamente, sem AN. 
ns: não significativo para p < 0,05.

*: significativo para p < 0,05.  

Médias seguidas de letras diferentes na coluna, diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). CV: coeficiente de variação 
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Figura 18. Regressão no tempo para NDVI (a) RVI (b) e IRVI(c) 

DAE: dias após a emergência. T1: irrigação com 100% água de torneira e adição de 100% de adubação nitrogenada 

(AN). T2, T3, T4 e T5: irrigação com 100%, 75% e 50% e 25% de efluente tratado de abatedouro, respectivamente, 

sem AN. 

ns: não significativo para p < 0,05 
*: significativo para p < 0,05. 

 

 De forma geral, os índices vegetativos gerados foram adequados para avaliar o 

desenvolvimento da aveia preta acompanharam a mesma tendência dos resultados obtidos pelas 

variáveis analisadas. 

 

 

4.8. Correlação  

Na Figura 19 estão os resultados da correlação de Pearson entre as variáveis 

biométricas, análises químicas foliares, índices relativos de clorofila e índices de vegetação. Os 

valores com “X” são as relações sem significância estatística da correlação de Pearson para 

p<0,05, círculos menores indicam baixa correlação entre os indicadores de produtividade, 

círculos maiores maior correlação como está indicado na legenda da Figura 19, círculos 

vermelhos indicam correlação negativa e círculos azuis indicam correlação positiva.  

Para as análises dos índices vegetativos utilizou-se a interpretação de correlação entre 

variáveis proposta por Callegari-Jacques (2003), foram analisadas variáveis de biometria e 

índices vegetativos com correlação acima de 0,6, que segundo Callegari-Jacques (2003) 

classifica como correlações forte, ou muito forte. Como, de maneira geral, os resultados dos 
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indicadores analisados não foram influenciados pelos tratamentos aplicados, não foi possível 

realizar uma correlação com as diferentes proporções de ETA fornecidas pela irrigação. 

Mesmo sem a influência das doses de ETA no desenvolvimento da aveia preta é 

possível destacar correlações importantes entre variáveis. Correlações positivas do IAF com 

NDVI, RVI, MFPA e MSPA. No caso dos índices vegetativos, o NDVI teve forte correlação 

positiva com RVI e com os IRC, além dos parâmetros biométricos da altura. Como previsto 

houve correlação negativa do NDVI com o IRVI. Assim como Xia et al. (2016) foi possível 

verificar que houve altas correlações entre biomassa e índices vegetativos.  

O mesmo comportamento foi observado por Santi et al. (2003). Portanto, nota-se que 

existe uma tendência dos índices vegetativos de alta correlação entre biomassa e índices 

vegetativos. Por isso a utilização de índices vegetativos são ferramentas que auxiliam na gestão 

de pastagem irrigada com efluentes agrícolas, pois trazem indicativo de quantidade de biomassa 

a partir de dados de índices vegetativos. 
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Figura 19. Matriz de correlação de Pearson para todas as variáveis estudadas. 

X- relações sem significância estatística da correlação de Pearson para p<0,05; círculos menores- baixa correlação 

entre as variáveis; círculos maiores- maior correlação entre as variáveis; círculos vermelhos- correlação negativa; 

círculos azuis- correlação positiva. AF- área foliar; IAF- índice de área foliar; NDVI- Normalized Difference 

Vegetation Index; RVI- Ratio Vegetation Index; IRVI- Inverse Ratio Vegetation Index; CLOA- índice relativo de 

clorofila A; CLOB- índice relativo de clorofila B; CLOTotal- índice relativo de clorofila total; MFPA- massa fresca 

da parte aérea; MSPA- massa seca da parte aérea. 

 

Apesar de não ser possível uma indicação de aplicação de efluente com base nos índices 

de vegetação, porque os tratamentos tiveram respostas iguais, ao se plotar os dados em uma 

escala temporal é possível observar que as variáveis que se correlacionam, modificam seu 

comportamento em uma escala temporal de maneira padronizada (Figura 18). Deste modo, existe 

a possibilidade de se identificar os estádios fenológicos da cultura e biometria a partir dos índices 

vegetativos, o que poderia ser utilizado para previsões de safra e manejo na rotação de culturas. 

As correlações de Pearson com coeficiente de correlação acima de 0,6 para os estádios 

fenológicos t1, t2, t3 e t4, referentes a 5, 8, 10 e 10.5 na escala de Feekes e Large (1954), 

respectivamente, estão apresentadas nas Figuras de 20a a 20q. Os gráficos mostram que é 
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possível diferenciar os estádios fenológicos t1, t2 e t3, porém nota-se que para o estádio 

fenológico t4 se confunde com o estádio fenológico t3, porque observa-se que nos resultados no 

estádio t3 e t4 houve saturação dos índices de vegetação analisados. 

Na figura 20aa observa-se que o modelo polinomial quadrático explicou 77 % da 

relação entre as variáveis entre NDVI e IAF. Na figura 20bb observa-se que o modelo 

polinomial quadrático explicou 85% da relação entre as variáveis entre RVI e IAF. Na figura 

20cc observa-se que o modelo polinomial quadrático explicou 63% da relação entre as variáveis 

entre clorofila B e IAF. Na figura 20dd observa-se o modelo potência explicou 86,5% da relação 

entre as variáveis entre IRVI e IAF. Na figura 20ee observa-se o modelo polinomial quadrático 

explicou 91 % da relação entre as variáveis entre MFPA e IAF. Na figura 20ff observa-se o 

modelo polinomial quadrático explicou 76 % da relação entre as variáveis entre MSPA e IAF.  

Com relação a variável biométrica IAF nota-se que os índices que obtiveram os 

melhores ajustes foram os índices IRVI, RVI e NDVI, respectivamente, pode-se observar que o 

índice biométrico IAF obteve fortes correlações entre MSPA e MFPA, portanto pode ser 

considerado um indicativo de produtividade. 

Na figura 20gg observa-se que o modelo polinomial quadrático explicou 90 % da 

relação entre as variáveis entre RVI e MSPA. Na figura 20hh observa-se que o modelo 

polinomial de sexta ordem explicou 75 % da relação entre as variáveis entre clorofila B e MSPA. 

Na figura 20ii observa-se que o modelo polinomial de sexta ordem explicou 92 % da relação 

entre as variáveis entre NDVI e MSPA. Na figura 20jj observa-se que o modelo polinomial 

quadrático explicou 91 % da relação entre as variáveis entre IRVI e MSPA.  

Com relação a variável biométrica MSPA nota-se que os índices que obtiveram os 

melhores ajustes foram os índices NDVI, IRVI e RVI, respectivamente, pode-se observar que a 

variável clorofila B possui forte relação com os dados de MSPA, portanto pode ser considerado 

um indicativo de produtividade. 

Na figura 20kk observa-se que o modelo polinomial de sexta ordem explicou 70 % da 

relação entre as variáveis entre clorofila B e MFPA. Na figura 20ll observa-se que o modelo 

polinomial quadrático explicou 90 % da relação entre as variáveis entre RVI e MFPA. Na figura 

20mm observa-se que o modelo potência explicou 85% da relação entre as variáveis entre IRVI e 

MFPA. Na figura 20nn observa-se que o modelo polinomial quadrático explicou 87 % da relação 

entre as variáveis entre NDVI e MFPA.  

Com relação a variável biométrica MFPA nota-se que os índices que obtiveram os 

melhores ajustes foram os índices RVI, NDVI e IRVI, respectivamente, pode-se observar que a 
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variável clorofila B possui forte relação com os dados de MFPA, portanto pode ser considerado 

um indicativo de produtividade. 

 Na figura 20oo observa-se que o modelo polinomial quadrático explicou 57 % da 

relação entre as variáveis entre N foliar e IRVI. Na figura 20pp observa-se que o modelo linear 

explicou 56 % da relação entre as variáveis entre N foliar e RVI. Na figura 20qq observa-se que 

o modelo polinomial quadrático explicou 60 % da relação entre as variáveis entre N foliar e 

NDVI.  

Com relação ao nitrogênio foliar nota-se as relações com os índices não foram melhores 

que os modelos estimados para as demais variáveis biométricas, porém um ajuste ao modelo de 

60 % por ser um experimento a campo, pode ser considerado uma boa estimativa.  

Portanto, nota-se que a utilização de índices vegetativos são ferramentas que podem 

auxiliar na gestão de pastagem irrigada com efluentes agrícolas, pois trazem boas relações aos 

índices de produtividade da cultura. 
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Figura 20. Gráficos das variáveis com coeficiente de correlação de Pearson acima de 0,6. 

Estádios fenológicos t1, t2, t3 e t4, referentes a 5, 8, 10 e 10,5, respectivamente, na escala de Feekes e Large (1954). 

IAF- índice de área foliar; NDVI- Normalized Difference Vegetation Index; RVI- Ratio Vegetation Index; IRVI- 

Inverse Ratio Vegetation Index; MFPA- massa fresca da parte aérea; MSPA- massa seca da parte aérea. 
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5. CONCLUSÃO 

O efluente tratado de abatedouro (ETA) apresentou alta concentração de nitrogênio, 

com valores acima do indicado pela legislação para lançamento nos corpos hídricos, sugerindo 

que a irrigação com estas águas, seja uma alternativa na conservação dos recursos hídricos. 

Quanto à salinidade do efluente os teores apresentaram concentrações com baixo 

potencial salino à cultura da aveia. O aporte de N, pelos diferentes tratamentos com ETA, foi 

superior à necessidade da cultura. Mesmo, na menor dose de 25%, é possível haver uma redução 

de 100% do fertilizante nitrogenado sintético. 

Sobre o desempenho agronômico das plantas de aveia preta, tanto os parâmetros 

biométricos, quanto o estado nutricional, não foram alterados pelas concentrações de ETA. Ou 

seja, a pesquisa sugere a possibilidade de substituição de água de melhor qualidade por água 

residuária, sem prejuízos à cultura. 

Os índices de vegetação gerados seguiram a tendência do desempenho agronômico da 

aveia preta, também sem alteração em função da dose de ETA, durante o desenvolvimento da 

cultura. Mesmo sem resultados dos tratamentos foi possível observar importantes correlações 

entre os índices de vegetação, MSPA, MFPA, clorofila B e IAF. Observou-se que existe uma 

relação considerável entre nitrogênio foliar e índices vegetativos. 

Ainda com relação aos índices de vegetação, os resultados mostram agrupamento deles 

no tempo, possibilitando a definição dos estádios da cultura e surgindo como uma ferramenta de 

gestão, na tomada de decisão, por exemplo, momento de iniciar a adubação, assim como, 

gerenciamento de pastagem e rotação dos animais. 

Embora a irrigação com ETA em todas as concentrações estudadas tenha garantido a 

produção da aveia preta, em valores adequados é importante considerar a necessidade de mais 

estudos quanto ao impacto principalmente do nitrogênio no solo, pois quando fornecido em 

excesso pode levar a lixiviação e a contaminação das águas subterrâneas. 
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APÊNDICE 

Tabela 18. Equações do modelo de ajuste da reta de matéria seca para os diferentes tratamentos 

Tratamento Modelo matemático matéria seca 

(t ha-1) no tempo (DAE) 

R2 

T1 y = 0,1199* DAE - 2,1308* 0,9081* 

T2 y = 0,1207* DAE - 1,977* 0,8273* 

T3 y = 0,119* DAE - 2,031* 0,8904* 

T4 y = 0,1105*DAE - 1,7372* 0,8627* 

T5 y = 0,127 * DAE - 2,2807* 0,8931* 

T1: 100% irrigação com água de torneira e adição de 100% de adubação nitrogenada (AN). T2, T3, T4 e T5: 

irrigação com efluente tratado de abatedouro (ETA) e adição de 100%, 75% e 50% e 25% da lâmina de irrigação 

sem adição de adubação nitrogenada (AN). 
ns: não houve diferença significativa entre os tratamentos T1, T2, T3, T4 e T5 pelo teste F (p < 0,05). 
*: houve diferença significativa entre os tratamentos T1, T2, T3, T4 e T5 pelo teste F (p<0,05). 

CV: coeficiente de variação. 

Tabela 19. Equações do modelo de ajuste da reta de matéria fresca para os diferentes tratamentos 

Tratamento Modelo matemático matéria fresca 

(t ha-1) no tempo (DAE) 

R2 

T1 y = 0.7141* DAE - 10.773* 0.9081* 

T2 y = 0.7517* DAE - 9.7837* 0.7078* 

T3 y = 0.8046* DAE - 11.797* 0.7578* 

T4 y = 0.6795* DAE - 8.4127ns 0.7033* 

T5 y = 0.7572*DAE - 11.799* 0.8145* 

T1: 100% irrigação com água de torneira e adição de 100% de adubação nitrogenada (AN). T2, T3, T4 e T5: 

irrigação com efluente tratado de abatedouro (ETA) e adição de 100%, 75% e 50% e 25% da lâmina de irrigação 

sem adição de adubação nitrogenada (AN). 
ns: não houve diferença significativa entre os tratamentos T1, T2, T3, T4 e T5 pelo teste F (p < 0,05). 
*: houve diferença significativa entre os tratamentos T1, T2, T3, T4 e T5 pelo teste F (p<0,05). 

CV: coeficiente de variação. 

 

Tabela 20. Equações do modelo de ajuste da reta de IAF para os diferentes tratamentos. 

Tratamento Modelo matemático IAF no tempo 

(DAE) 

R2 

T1 0.0452*DAE  - 0.4203ns 0.585* 

T2 0.0553*DAE - 0.4318ns 0.436* 

T3 0.0544*DAE  - 0.5538ns 0.695* 

T4 0.0444*DAE  - 0.1405ns 0.302* 

T5 0.0443*DAE - 0.3861ns 0.556* 

T1: 100% irrigação com água de torneira e adição de 100% de adubação nitrogenada (AN). T2, T3, T4 e T5: 

irrigação com efluente tratado de abatedouro (ETA) e adição de 100%, 75% e 50% e 25% da lâmina de irrigação 

sem adição de adubação nitrogenada (AN). 
ns: não houve diferença significativa entre os tratamentos T1, T2, T3, T4 e T5 pelo teste F (p < 0,05). 
*: houve diferença significativa entre os tratamentos T1, T2, T3, T4 e T5 pelo teste F (p<0,05). 

CV: coeficiente de variação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

 

Tabela 21. Equações do modelo de ajuste da reta de clorofila A para os diferentes tratamentos. 

Tratamento Modelo matemático Clorofila A 

no tempo (DAE) 

R2 

T1 y = -0,0153* DAE2 + 1,4398* DAE + 

8,6142* 

0,728* 

T2 y = -0,0207* DAE2 + 1,9358* DAE - 

1,9201ns 

0,867* 

T3 y = -0,0256* DAE2 + 2,3226* DAE - 

9,7082ns 

0,812* 

T4 y = -0,0201* DAE2 + 1,7761* DAE + 

3,1613ns 

0,800* 

T5 y = -0,0243* DAE2 + 2,1569* DAE - 

4,007ns 

0,793* 

 
T1: 100% irrigação com água de torneira e adição de 100% de adubação nitrogenada (AN). T2, T3, T4 e T5: 

irrigação com efluente tratado de abatedouro (ETA) e adição de 100%, 75% e 50% e 25% da lâmina de irrigação 

sem adição de adubação nitrogenada (AN). 
ns: não houve diferença significativa pelo teste t para os coeficientes e F para R2 (p < 0,05). 
*: houve diferença significativa entre os tratamentos pelo teste t para os coeficientes e F para R2 (p<0,05). 

CV: coeficiente de variação. 

 

Tabela 22. Equações do modelo de ajuste da reta de clorofila B para os diferentes tratamentos. 

Tratamento Modelo matemático Clorofila B no 

tempo (DAE) 

R2 

T1 y = -0,0221* DAE2 + 2,0771* DAE + 

7,3331ns 

0,7432* 

T2 y = -0,028* DAE2 + 2,68* DAE- 

6,1949ns 

0,9153* 

T3 y = -0,0363* DAE2 + 3,3107* DAE - 

17,518* 

0,8532* 

T4 -0,009 * DAE2 + 0,8279* DAE- 

4,4931* 

0,884* 

T5 y = -0,0097* DAE2 + 0,8748* DAE- 

5,3745* 

0,8922* 

T1: 100% irrigação com água de torneira e adição de 100% de adubação nitrogenada (AN). T2, T3, T4 e T5: 

irrigação com efluente tratado de abatedouro (ETA) e adição de 100%, 75% e 50% e 25% da lâmina de irrigação 

sem adição de adubação nitrogenada (AN). 
ns: não houve diferença significativa pelo teste t e F (p < 0,05). 
*: houve diferença significativa entre os tratamentos pelo teste t para os coeficientes e F para R2 (p<0,05). 

CV: coeficiente de variação 
 

 

Tabela 23. Equações do modelo de ajuste da reta de clorofila total para os diferentes tratamentos. 

Tratamento Modelo matemático Clorofila total no 

tempo (DAE) 

R2 

T1 y = -0,0221* DAE2 + 2,0771* DAE + 

7,3331ns 

0,7432* 

T2 y = -0,028* DAE2 + 2,68* DAE- 

6,1949ns 

0,9153* 

T3 y = -0,0363* DAE2 + 3,3107* DAE - 

17,518* 

0,8532* 

T4 -0,009 * DAE2 + 0,8279* DAE- 

4,4931* 

0,884* 

T5 y = -0,0097* DAE2 + 0,8748* DAE- 

5,3745* 

0,8922* 
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T1: 100% irrigação com água de torneira e adição de 100% de adubação nitrogenada (AN). T2, T3, T4 e T5: 

irrigação com efluente tratado de abatedouro (ETA) e adição de 100%, 75% e 50% e 25% da lâmina de irrigação 

sem adição de adubação nitrogenada (AN). 
ns: não houve diferença significativa pelo teste t e F (p < 0,05). 
*: houve diferença significativa entre os tratamentos pelo teste t para os coeficientes e F para R2 (p<0,05). 

CV: coeficiente de variação. 

 

Tabela 24. Equações do modelo de ajuste da reta de NDVI para os diferentes tratamentos. 

Tratamento Modelo NDVI no tempo (DAE) R2 

T1 y = -0,0002*DAE 2 + 0,0284*DAE + 

0,0305ns 

0,94* 

T2 y = -0,0002*DAE 2 + 0,0226*DAE + 

0,1499* 
0,91* 

T3 y = -0,0002*DAE 2 + 0,0243*DAE + 

0,0827* 

0,95* 

T4 y = -0,0002*DAE 2 + 0,0247*DAE + 

0,1416* 

0,88* 

T5 y = -0,0003*DAE2 + 0,0277*DAE + 

0,1025* 

0,94* 

T1: 100% irrigação com água de torneira e adição de 100% de adubação nitrogenada (AN). T2, T3, T4 e T5: 

irrigação com efluente tratado de abatedouro (ETA) e adição de 100%, 75% e 50% e 25% da lâmina de irrigação 

sem adição de adubação nitrogenada (AN). 
ns: não houve diferença significativa pelo teste t e F (p < 0,05). 
*: houve diferença significativa entre os tratamentos pelo teste t para os coeficientes e F para R2 (p<0,05). 

CV: coeficiente de variação. 

 

Tabela 25. Equações do modelo de ajuste da reta de RVI para os diferentes tratamentos. 

Tratamento Modelo matemático RVI no tempo 

(DAE) 

R2 

T1 y = 0,2317*DAE - 0,6716ns 0,87* 

T2 y = 0,2086*DAE - 0,0084ns 0,83* 

T3 y = 0,216*DAE - 0,571ns 0,88* 

T4 y = 0,1871*DAE + 0,5037ns 0,72* 

T5 y = 0,2147*DAE + 0,2441ns 0,83* 

T1: 100% irrigação com água de torneira e adição de 100% de adubação nitrogenada (AN). T2, T3, T4 e T5: 

irrigação com efluente tratado de abatedouro (ETA) e adição de 100%, 75% e 50% e 25% da lâmina de irrigação 

sem adição de adubação nitrogenada (AN). 
ns: não houve diferença significativa pelo teste t e F (p < 0,05). 
*: houve diferença significativa entre os tratamentos pelo teste t para os coeficientes e F para R2 (p<0,05). 

CV: coeficiente de variação. 

 

 

Tabela 26. Equações do modelo de ajuste da reta de IRVI para os diferentes tratamentos. 

Tratamento Modelo matemático IRVI no tempo 

(DAE) 

R2 

T1 y = 0,0002*DAE 2 - 0,0265*DAE  + 

0,7986* 

0,94* 

T2 y = 0,0002*DAE 2 - 0,0201*DAE  + 

0,674* 

0,91* 

T3 y = 0,0002*DAE 2 - 0,0226*DAE  + 

0,7459ns 

0,88* 

T4 y = 0,0002*DAE 2 - 0,0215*DAE  + 

0,6744* 

0,89* 

T5 y = 0,0002*DAE 2 - 0,0244*DAE + 

0,7096* 

0,94* 
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T1: 100% irrigação com água de torneira e adição de 100% de adubação nitrogenada (AN). T2, T3, T4 e T5: 

irrigação com efluente tratado de abatedouro (ETA) e adição de 100%, 75% e 50% e 25% da lâmina de irrigação 

sem adição de adubação nitrogenada (AN). 
ns: não houve diferença significativa pelo teste t e F (p < 0,05). 
*: houve diferença significativa entre os tratamentos pelo teste t para os coeficientes e F para R2 (p<0,05). 

CV: coeficiente de variação. 

 

Tabela 27. Teste ANOVA massa seca parte aérea  

  Dias após a emergência (DAE) 

 

15 

DAE 

30 

DAE 

45 

DAE 
60 DAE 

  Matéria seca parte aérea (t ha-1) 

ANOVA (p-valor) 0,26ns 0,85ns 0,71ns 0,90ns 

Média (t ha
-1

) 0,56 0,71 3,76 5,14 

CV(%) 39,7 38,86 15,97 21,01 
ns: não houve diferença significativa pelo ANOVA (p < 0,05). 
*: houve diferença significativa pelo teste ANOVA (p<0,05). 

 

Tabela 28. Teste ANOVA massa fresca parte aérea  

  Dias após a emergência (DAE) 

 
15 DAE 30 DAE 45 DAE 60 DAE 

  Massa fresca parte aérea (t ha-1) 

ANOVA 0,53ns 0,89ns 0,29ns 0,29ns 

Média (t ha
-1

) 5,56 5,45 31,68 30,18 

CV(%) 44,04 52,23 14,42 19,35 
ns: não houve diferença significativa pelo ANOVA (p < 0,05). 
*: houve diferença significativa pelo teste ANOVA (p<0,05). 

 

Tabela 29. Teste ANOVA IAF 

  Dias após a emergência (DAE) 

 
15 DAE 

30 

DAE 
45 DAE 60 DAE 

  IAF 

ANOVA 0,53ns 0,89ns 0,27ns 0,04* 

Média 0,207 0,709 2,94912 1,89645 

CV(%) 41,96 49,97 27,12 17,55 
ns: não houve diferença significativa pelo ANOVA (p < 0,05). 
*: houve diferença significativa pelo teste ANOVA (p<0,05). 
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Tabela 30. Teste ANOVA clorofila A 

  Dias após a emergência (DAE) 

 
15 DAE 30 DAE 37 DAE 45 DAE 60 DAE 

  Clorofila A 

ANOVA 0,056ns 0,93ns 0,17ns 0,15 ns 0,4ns 

Média 22,23 41,63 40,58 40,28 39,48 

CV(%) 15,6 7,06 4,86 5,32 6,18 
ns: não houve diferença significativa pelo ANOVA (p < 0,05). 
*: houve diferença significativa pelo teste ANOVA (p<0,05). 

 

Tabela 31. Teste ANOVA clorofila B 

  Dias após a emergência (DAE) 

 
15 DAE 30 DAE 37 DAE 45 DAE 60 DAE 

  Clorofila B 

ANOVA 0,15ns 0,41ns 0,06ns 0,49ns 0,21ns 

Média 5,52 12,17 13,74 14,01 13,03 

CV(%) 17,3 11,08 10,91 14,46 7,03 
ns: não houve diferença significativa pelo ANOVA (p < 0,05). 
*: houve diferença significativa pelo teste ANOVA (p<0,05). 

 

Tabela 32. Teste ANOVA Clorofila total 

  Dias após a emergência (DAE) 

 
15 DAE 30 DAE 37 DAE 45 DAE 60 DAE 

  Clorofila total 

ANOVA 0,07ns 0,85ns 0,06ns 0,26ns 0,36ns 

Média 27,762 53,81 54,32 54,29 52,51 

CV(%) 15,87 6,97 5,31 7 6,03 
ns: não houve diferença significativa pelo ANOVA (p < 0,05). 
*: houve diferença significativa pelo teste ANOVA (p<0,05). 
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Tabela 33. Teste ANOVA RVI 

 

Dias após a emergência (DAE) 

7 15 22 30 37 45 52 60 

DAE  DAE DAE DAE DAE DAE DAE DAE 

  RVI 

ANOVA 0,0363* 0,0315* 0,328ns 0,3727ns 0,3639ns 0,6955ns 0,5699ns 0,3627ns 

Média 1,95 2,07 3,84 5,481 9,42 10,32 12,49 10,32 

CV(%) 7,72 7,63 16,81 20,82 14,61 13,22 12,72 10,31 
ns: não houve diferença significativa pelo ANOVA (p < 0,05). 

*: houve diferença significativa pelo teste ANOVA (p<0,05). 

Tabela 34. Teste ANOVA NDVI, 

 

Dias após a emergência (DAE) 

7 15 
22 DAE 

30 37 45 52 60 

DAE  DAE DAE DAE DAE DAE DAE 

  NDVI 

ANOVA 0,03* 0,02* 0,34ns 0,39ns 0,36ns 0,57ns 0,49ns 0,35ns 

Média 0,321 0,35 0,57 0,66 0,77 0,80 0,84 0,81 

CV(%) 10,13 9,11 9,6 8,16 5,5 4,87 3,98 4,1 
ns: não houve diferença significativa pelo ANOVA (p < 0,05). 
*: houve diferença significativa pelo teste ANOVA (p<0,05). 

 

Tabela 35. Teste ANOVA IRVI 

Tratamentos 

Dias após a emergência (DAE) 

7 15 22 30 37 45 52 60 

DAE DAE DAE DAE DAE DAE DAE DAE 

 
IRVI 

Anova 0,03* 0,02* 0,34ns 0,40ns 0,36ns 0,55ns 0,4952ns 0,38ns 

Média 0,53 0,5 0,29 0,22 0,14 0,12 0,086 0,104 

CV(%) 6,63 6,5 15,76 19,6 25,5 25,67 26,48 23,82 
ns: não houve diferença significativa pelo ANOVA (p < 0,05). 
*: houve diferença significativa pelo teste ANOVA (p<0,05). 
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Tabela 36. Teste ANOVA análise foliar 

  
 

Dias após a emergência (DAE) 

 
15 DAE 30 DAE 45 DAE 60 DAE 

N  0,56ns 0,15ns 0,87ns 0,436ns 

Médias(gkg-1) 55,93 51,1 35,31 29,91 

CV(%) 17,92 12,95 18,45 24,68 

P 0,54ns 0,92ns 0,79ns 0,817ns 

Médias(g kg-1) 17,56 2,45 2,24 1,66 

CV(%) 2,783 32,4 19,7 31,15 

K 0,44ns 0,45ns 0,04* 0,38ns 

Médias(g kg-1) 30,24 25,15 18,062 23,00 

CV(%) 14,21 21,45 18,94 25,76 

Na 0,55ns 0,37ns 0,24ns 0,52ns 

Médias(g kg-1) 10,05 15,6 27,7 25,50 

CV(%) 99,02 96,4 47,33 46,63 

Ca 0,39ns 0,04* 0,467ns 0,28ns 

Médias(g kg-1) 6,63 6,67 6,99 6,24 

CV(%) 10,87 12,89 16,44 19,72 

Mg 0,22ns 0,18ns 0,45ns 0,17ns 

Médias(g kg-1) 4,734 3,85 4,07 3,77 

CV(%) 12,21 22,38 22,15 20,14 

S 0,97ns 0,96ns 0,72ns 0,15ns 

Médias(g kg-1) 2,548 2,39 2,52 2,38 

CV(%) 15,95 17,75 10,32 13,83 

Cu 0,0073* 0,06ns 0,26ns 0,11ns 

Médias(mg kg-1) 12,77 14,11 12,98 7,56 

CV(%) 16,62 29,87 37,82 8,35 

Fe 0,85ns 0,19ns 0,0264* 0,34ns 

Médias(mg kg-1) 87,48 67,9 66,14 33,68 

CV(%) 20,48 23,97 20,2 27,62 

Mn 0,39ns 0,22ns 

 

0,08ns 

Médias(mg kg-1) 50,64 57,84 

 

59,35 

CV(%) 34,53 31,19 

 

29,05 

Zn 0,11ns 0,70ns 0,31ns 0,62ns 

Médias(mg kg-1) 49,13 49,1 49,88 49,28 

CV(%) 1,36 7,42 1,83 2,80 

Na 0,55ns 0,37ns 0,24ns 0,52ns 

Médias(mg kg-1) 10,05 15,6 27,7 25,5 

CV(%) 99,02 96,4 47,3 46,6 
ns: não houve diferença significativa pelo ANOVA (p < 0,05), 
*: houve diferença significativa pelo teste ANOVA (p<0,05), 

 




