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RESUMO: Nos últimos anos uma questão prioritária no Brasil é o tratamento dos esgotos 
para evitar a degradação e o desperdício dos recursos hídricos. Com esse objetivo o trabalho 
avaliou o desempenho da aveia preta (Avena strigosa) no tratamento do esgoto doméstico por 
meio da disposição no solo aplicando a técnica do escoamento superficial. O experimento foi 
conduzido em cinco calhas de fibrocimento de 3 x 0,9 x 0,25 metros (comprimento, largura e 
profundidade) onde foi realizado o plantio da aveia preta e a aplicação da taxa de efluente de 
50 e 100 kg ha-1 dia-1 de DBO5, durante 30 dias cada taxa. Após cada período de aplicação foi 
feito um corte do material vegetal onde se avaliou as produções de massa verde e seca em três 
seções de cada calha (superior, intermediária e inferior). As seções, superior e intermediária, 
apresentaram maior produção de massa fresca e seca em relação à seção inferior. Acredita-se 
que a maior produção de massa verde e fresca nas primeiras seções deve-se ao maior aporte 
de agua e nutrientes fornecidos pelo efluente. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Esgoto doméstico, tecnologias, escoamento superficial, nutrientes. 
 
 

PERFORMANCE OF OAT (AVENA STRIGOSA) IN THE TREATMENT OF 
DOMESTIC SEWAGE THROUGH RUNOFF TECHNIQUE 

 
SUMMARY: In recent years a priority in Brazil is the treatment of sewage to prevent 
degradation and waste of water resources. With this objective the study evaluated the 
performance of black oat (Avena strigosa) in the treatment of domestic sewage by disposal in 
soil applying the technique of surface runoff. The experiment was conducted in five guttering 
fiber cement 3 x 0.9 x 0.25 meters (length, width and depth) where it was held the planting of 
oats and the application of effluent rate of 50 and 100 kg ha-1 day-1 BOD5, 30 days each rate. 
After each period of application was made a cut plant material that evaluated green and dry 
matter production in three sections of each track (upper, middle and lower). The sections, 
upper and intermediate showed higher fresh mass production and dry relative to the lower 
section. It is believed that the increased production and fresh green mass in the first sections 
due to the higher amount of water and nutrients supplied by the effluent. 
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INTRODUÇÃO 

  Nos últimos anos uma questão prioritária no Brasil é o tratamento dos esgotos para evitar 

a degradação e o desperdício dos recursos hídricos. Buscando novos conhecimentos e 

tecnologias mais eficientes nos aspectos ambientais, os métodos de tratamento biológico têm 

se mostrado como alternativa econômica e ecologicamente eficiente (TONETTI, A. L, et al, 

2005).  
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Dentre as técnicas de tratamento de baixo custo de implantação destaca-se a técnica de 

escoamento superficial, que segundo TONETTI (2009) é um método que consiste na 

disposição do efluente líquido na parte superior de terrenos planos construídos que tenham 

uma pequena declividade e baixa permeabilidade. O efluente percorre por gravidade todo o 

terreno, que é recoberto por uma vegetação. Uma pequena parcela de seu fluxo é perdida por 

evapotranspiração e a maior parte é coletada na base do declive. 

 No escoamento superficial a vegetação é o principal suporte para o desenvolvimento de 

uma película biologicamente ativa na degradação do material orgânico que proporciona a 

remoção dos nutrientes do solo (MATOS, A.T. et al, 2005).  Como vegetação suporte foi 

utilizada a Aveia Preta (Avena strigosa ) em função de sua precocidade, abundante 

afilamento, colmos finos, macios e flexíveis, resistência às doenças e relativa tolerância a 

solos ácidos, além de apresentar ótima palatabilidade para ruminantes e alta produtividade de 

massa verde (EUSTÁQUIO JÚNIOR, 2010). 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado na Unidade Piloto de Tratamento de Água Residuária e 

Agricultura Irrigada, localizada na Área Experimental do Centro de Ciências Agrárias da 

Universidade Federal do Espírito Santo.   

Foram dispostas cinco calhas de fibrocimento de 3x0,9x0,25 metros (comprimento, 

largura e profundidade), preenchidas com um latossolo vermelho-amarelo na declividade de 

5%, onde se realizou o plantio da aveia preta e a aplicação do esgoto doméstico o qual foi 

caracterizado quimicamente conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1. Características químicas do esgoto doméstico bruto utilizado durante o experimento 

 

CE1 pH RAS2 Na Ca Mg Fosfato (PO4
3-) K 

dS m-1      --------------------------mg L-1------------------------------ 

0,75 7,5 2,01 2,08 1,7 0,43 1,51 20 
1 CE = Condutividade elétrica 
2 RAS = Razão de adsorção de sódio -  RAS =  Na/√((Ca + Mg)/2) 

 

Foram aplicadas as taxas de 50 e 100 kg ha-1 dia-1 de DBO5 durante um período de 30 

dias cada taxa. A aplicação foi realizada na parte superior das unidades experimentais, por 

meio de tubulações, a aplicação do esgoto se deu cinco dias por semana (de segunda a sexta) 

em média por 6 horas/dia. 

XXV CONIRD – Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem
08 a 13 de novembro de 2015, UFS - São Cristóvão/SE

263



 
 

O corte do material vegetal nas unidades experimentais, 30 dias após o início da 

aplicação do efluente, foi realizado a aproximadamente 5,0 cm da superfície do solo, sendo 

que a área útil de corte se dividiu em três seções (parte superior, intermediário e inferior), 

cada uma com 0,25 cm2, eliminando as laterais e as extremidades das parcelas.  

Os cortes foram realizados manualmente, com o auxílio de uma tesoura apropriada para 

cortes de forrageiras, e o material vegetal cortado teve sua biomassa recolhida e pesada no 

próprio local do experimento, por meio de balança digital, para determinação da massa verde. 

Em seguida, encaminharam-se imediatamente ao laboratório as três amostras de cada unidade 

experimental para determinação da massa seca, a qual será determinada em estufa com 

circulação forçada de ar, a 65 °C, pelo período de 72 h, até atingir massa constante. 

De posse dos resultados obtidos foi realizada uma análise de estatística não paramétrica 

aplicando o teste de Kruskal-Wallis a 5% de probabilidade para verificar a existência de 

diferença nos rendimentos entre as seções da área útil de corte. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observando na tabela 2 os valores de massa verde das seções superior, intermediaria e 

inferior das rampas cultivadas com aveia preta submetida às taxas de 50 e 100 kg ha-1 dia-1 de 

DBO5. Que houve maior produtividade da forrageira nas seções superiores das rampas e a 

diminuição gradativamente do rendimento com o comprimento da rampa. Porem na taxa de 

100 kg ha-1 dia-1 de DBO5 não houve nenhuma diferença estatisticamente das seções das 

rampas.  

 

Tabela 2. Massa verde das seções superior, intermediaria e inferior das rampas cultivadas 

com aveia    preta em resposta das taxas de 50 e 100 kg ha-1 dia-1 de DBO5 

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula em coluna e minúscula em linha não diferem entre si, ao nível de 5% de 
probabilidade pelo teste de Kruskal-Wallis. 
 

Na tabela 3 estão apresentados a estatística descritiva dos dados referente a produção 

de massa verde em resposta as taxas de 50 e 100 kg ha-1 dia-1 de DBO5. Avaliando taxa de 50 

kg ha-1 dia-1 de DBO5 pode observar uma maior produção na seção superior com um menor 

coeficiente de variação mostrando que foi uma amostra totalmente homogênea. Que 

Seções  
Taxas  

50 kg/ha/dia 100 kg/ha/dia 
Superior 246,61 a 74,48  a 

Intermediária   104,75   b 66,04  a 
Inferior   67,66     b 59,91  a 
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diferencia das outras seções da rampa que obteve um elevado coeficiente de variação 

mostrando que as amostras foram heterogêneas. Na taxa de 100 kg ha-1 dia-1 de DBO5 não 

houve nenhuma diferença estatisticamente de produção entre as seções da rampa que mostra a 

pouca variação dos dados entre as seções, mostrando que toda a rampa obteve amostras 

heterogênicas. 

 

Tabela 3. Estatística descritiva referentes à massa verde das seções superior, intermediária e 

inferior das rampas cultivadas com aveia preta em resposta a taxa de 50 e 100 kg ha-1 dia-1 de 

DBO5  

  50    100  

 
Variável 

 
Seção 

Superior 
 

 
Seção 

Intermediaria 

 
Seção 

Inferior 

  
Seção 

Superior 

 
Seção 

Intermediaria 

 
Seção 

Inferior 

 
Media 
Geral 

 
246,6±19,2 

 
104,75±24,3 

 
67,6±18,34 

  
74,48±13,0 

 
66,04±9,80 

 
59,91±21,4 

 
Coeficiente 
de variação 

 
17,44 

 
51,87 

 
60,60 

  
39,59 

 
39,10 

 
44,01 

 

Na tabela 4 que representa os valores de massa seca das seções superior, intermediaria 

e inferior das rampas cultivadas com aveia preta submetida às taxas de 50 e 100 kg ha-1 dia-1 

de DBO5. Também observamos maior produtividade nas seções superiores das rampas, porem 

na taxa de 50 kg ha-1 dia-1 de DBO5 não houve diferença estatisticamente entre as medias das 

seções superior e intermediaria e entre as medias das seções intermediaria e inferior. Na taxa 

de 100 kg ha-1 dia-1 de DBO5 não houve nenhuma diferença estatisticamente das seções das 

rampas.  

Tabela 4. Massa seca das seções superior, intermediaria e inferior das rampas cultivadas com 

aveia    preta em resposta das taxas de 50 e 100 kg ha-1 dia-1 de DBO5 

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula em coluna e minúscula em linha não diferem entre si, ao nível de 5% de 
probabilidade pelo teste de Kruskal-Wallis. 
 

Na tabela 5 apresenta uma descrição dos dados referente a produção de massa seca em 

resposta as taxas de 50 e 100 kg ha-1 dia-1 de DBO5. Avaliando seção superior da taxa de 50 kg 

Seções  
Taxas  

50 kg/ha/dia 100 kg/ha/dia 
Superior          46,71 a 24,29  a 

Intermediária          25,33 a b 21,14  a 
Inferior          20,62    b 23,31  a 
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ha-1 dia-1 de DBO5 que obteve maior produção porem não diferenciando da seção 

intermediaria, mostra que foi a única seção a ter amostras homogêneas com menor valor de 

coeficiente de variação, desvio padrão. Nas seções intermediaria e inferior da rampa não 

houve nenhuma diferença entre a produção e também não houve nenhuma diferença entre as 

amostras que foram todas as duas heterogêneas. Na taxa de 100 kg ha-1 dia-1 de DBO5 não 

houve nenhuma diferença estatisticamente de produção entre as seções da rampa que mostra a 

pouca variação dos dados entre as seções, mostrando que toda a rampa obteve amostras 

heterogênicas. 

 

Tabela 5. Estatística descritiva referentes à massa seca das seções superior, intermediária e 

inferior das rampas cultivadas com aveia preta em resposta a taxa de 50 e 100 kg ha-1 dia-1 de 

DBO5 

  50    100  
 

Variável 
 

Seção 
Superior 

 

 
Seção 

Intermediaria 

 
Seção 

Inferior 

  
Seção 

Superior 

 
Seção 

Intermediaria 

 
Seção 

Inferior 

 
Media 
Geral 

 
46,71±2,57 

 
25,33±3,28 

 
20,62±2,87 

  
24,29±2,69 

 
21,14±2,19 

 
23,31±3,43 

 
Coeficiente 
de variação 

 
12,30 

 
29,0 

 
31,18 

  
24,77 

 
23,16 

 
30,95 

 

Considerando os dados obtidos podemos relatar que a maior produção da forrageira foi 

nas seções superiores das rampas onde receberam aplicação direcionada de efluente, 

consequentemente uma maior carga de matéria orgânica e nutriente, responsável pelo maior 

desenvolvimento das plantas.  

Comparando as medias de produção de cada taxa aplicada podemos observar que a 

aplicação de e 50 kg ha-1 dia-1 de DBO5 obteve maiores resultados de massas, oque se leva a 

considerar que seria uma aplicação mais adequada. Pois dessa forma, acredita-se que o 

acúmulo de sais no solo em decorrência da aplicação da maior dose do esgoto doméstico pode 

ter limitado o desenvolvimento das forrageiras, visto que a salinização, conforme relatado por 

ALSHAMMARY et al, (2004)  ocasiona a redução do crescimento de forrageiras.  
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Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (FAPES) pelo auxílio financeiro no 

desenvolvimento da pesquisa.  

 

CONCLUSÃO 

 As maiores produtividades de aveia preta foram nas primeiras seções das 

rampas. 

 A aplicação direcionada de efluente proporcionou maior carga de matéria 

orgânica e nutriente, responsável pelo maior desenvolvimento das forrageiras 

nas primeiras seções. 

 O acumulo de sais no solo decorrente da aplicação de maior dose pode limitar o 

desenvolvimento da forrageira.  
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