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RESUMO: A cultura do arroz demanda grandes quantidades de água para seu desenvolvimento 

e produção, um manejo adequado da cultura como o gerenciamento dos recursos hídricos 

possibilita um incremento na produção e uma economia de água. Desta maneira objetivou-se 

com este trabalho apresenta um conjunto de técnicas que possibilitem um melhor 

gerenciamento e condução da cultura do arroz para pequenos e médios produtores, contribuindo 

para difusão de informação e tecnologia. 

 

Palavras Chaves: Arroz, Inundação, Orgânico. 

 

PRE-GERMINATION RICE CROP IN ORGANIC SYSTEM IN THE PARAIBA 

SERTÃO 

 

SUMMARY: Rice-growing demand large amounts of water for their development and 

production, appropriate crop management as the management of water resources enables an 

increase in production and savings of water. Thus, objective with this paper presents a set of 

techniques that allow better management and conduct of the rice crop for small and medium 

producers, contributing to dissemination of information and technology. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A cultura do arroz e uma das mais importantes em termos econômicos, em muitos países 

e considerado o cultivo alimentar por deter de ótimo balanceamento nutricional (Embrapa, 

2005). O sistema de produção de arroz irrigado e tradicionalmente cultivado na região sul, 

sendo o Rio Grande do Sul o maior produtor brasileiro. O principal sistema de irrigação adotado 

para cultivo do arroz e o inundado, neste sistema uma determinada porção de solo fica submersa 

a uma fina lamina de água.  

 Atualmente um novo modelo de cultivo em sistema de irrigação por inundação está 

sendo adotado, este sistema e comumente conhecido como pré-germinado, este modelo 

proporciona uma maior economia de água, dispensa a aplicação de herbicidas por controle 

natural de ervas daninhas. Outra técnica associada a este sistema de cultivo e o transplante onde 

pequenos berçários são e formados com a finalidade de servir com sementeiras para reposição 

falhas na área de cultivo.  

 Previsões realizadas pela Companhia Nacional de Abastecimento CONAB, e que a 

demanda geral por água vai aumentar significativamente em um futuro bem próximo 

(ZAFARONI & TAVAREZ, 2000). Desta maneira à adoção de novas técnicas de cultivo que 

venham a reduzir o desperdício hídrico como também os usos de herbicidas tornam-se viáveis. 

Segundo Marchezan et al. (2007), a manutenção de lâmina de água durante todo o ciclo da 

cultura não afeta a produtividade do arroz irrigado no sistema pré-germinado, reduzindo o 

consumo de água e a perda de nutrientes. Por tanto objetiva-se com este trabalho apresenta um 

conjunto de conceitos e técnicas que sirvam como orientação para correto manejo e gestão no 

cultivo do arroz.  

 

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO 

 

Seleção de sementes 

 

 O plantio de uma lavoura inicia-se pela seleção das sementes, na cultura do arroz devem-

se selecionar as sementes inerentes aos melhores talhões colhidos, sementes que apresente bom 

aspecto visual, turgidas e com umidade em torno de 14%, estas devem ser ausentes de restos 

culturais, resquícios de sementes de invasoras, apresentando-se inteira e ainda em palha. Um 

procedimento simples e corriqueiro e a realização de um prévio teste de germinação permitindo 
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conhecer o potencial germinativo das sementes, deve-se optar por sementes com percentual de 

germinação superior a 80%, para garantir uma maior uniformidade. 

 

Preparo de sementes 

 

 Antes do plantio as sementes deverão ser submetidas a um processo de peneiragem e 

ventilação com intuito de eliminar quaisquer restos de sementes de invasoras que possam está 

presentes. A semente já tratada e alocada em sacos de estopas sendo que seu preenchimento 

dar-se apenas a ¾ de seu volume. Após esse momento as sementes são submetidas a duas 

etapas: 

 

Hidratação e Incubação 

  Neste processo as sementes são submergidas em um recipiente com água limpa, onde 

deverá permanecer por um período de 24h, isso irá permiti que a mesma absorva água 

facilitando sua germinação, para facilitar o manuseio sugere-se acoplar uma válvula de descarga 

de água no fundo do recipiente a fim de facilitar emersão das sementes posteriormente. 

  Após a hidratação a semente deverá ser condicionada sobre estrados de madeira, 

havendo um revolvimento dos sacos a cada 3 horas e uma hidratação com água, este processo 

dura 24h, deve-se atentar a não colocar sacos sobrepostos, e deixar a semente sob sombra em 

local bem aerado.  Após esse processo tem-se inicio a emissão a radícula estando pronta para 

plantio quando está atingir 3 mm. É importante atentar-se ao período exteriorização da radícula, 

como também a quantidade de sementes preparadas, a fim de preparar somente a quantidade 

que for ser cultivada, caso o plantio não ocorra em tempo programado a semente poderá ser 

perdida, por não apresentar condições fisiológicas adequadas para o cultivo.  

 

Preparação da área 

  

Limpeza e Aração 

  O preparo do solo começa com uma aração garantindo a incorporação de material 

vegetal existente na área como também a sua moagem. Posteriormente deve-se iniciar a 

confecção dos diques que são responsáveis pelo represamento da água na quadra. Usualmente 

utilizam-se quadras de 50 x 50 m, por permitir melhor gerenciamento e manejo das águas. Os 

diques podem ser temporários ou permanentes, entretanto deve-se atentar a sua altura em 

virtude facilitar a colheita quanto está for mecanizada, como também reduzir custos na sua 
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confecção já que altura da lamina de água oscilara de 2 a 4 cm, outro fator importante e que a 

altura dos diques será diretamente influenciada pelo material que constitui o solo.  

 

Rotovator e Sistematização 

  Sucessivo a aração estando as quadras formadas, represa-se água o suficiente para 

formar uma fina lamina de água para então iniciar um processo de moagem dos restos culturais 

como também a desestruturação dos torrões, a figura 1 a apresenta a realização desta etapa que 

tem por finalidade facilitar a sistematização. A figura 1 b ilustra o processo de sistematização, 

nesta etapa deve-se tentar deixar o solo o mais uniforme possível, na prática deve-se deixar uma 

pequena diferença de nível 2% para facilitar a drenagem das águas, o processo e feito com 

lamina de água, quando a lamina estiver cobrindo todo o solo, realiza-se amostragem com uma 

régua verificando se o nível da água encontra-se na altura projetada, para tanto pode-se utilizar 

uma plaina acoplada na traseira do trator.  

 

Plantio e Transplante 

 

  O sistema de plantio e a lanço figura 1 c, as sementes são lançadas em quadras com água 

represada a uma altura de 2 a 4 cm, permanecendo nestas por um período de 3 dias, afim de 

proteger as sementes contra os raios solares, que podem provocar a queima da radícula em 

regiões áridas, como também ao ataque de pássaros já que estás ficariam expostas a superfície 

do solo. Passado o período e necessário que se drene toda a água presente na quadra, nesta etapa 

a semente já está coberta naturalmente por uma fina camada de solo. Deve-se atentar não 

restarem poços de água represados para que a semente possa emergir.  É apropriado cultivar 

um pequeno berçário para posterior transplante em pontos haja necessidade, o tamanho do 

viveiro pode corresponde a 5 % da área total cultivada, visando que este ao serem removidas 

as mudas para o transplante deverá ficar com um percentual de plantas que possibilite o 

desenvolvimento da cultura nesta área. Após a plantar atingir uma altura de 7 cm poderá dar se 

inicio a formação da lamina de água.  

 Quando a cultura obtiver uma altura de 10 cm tem-se inicio ao processo de transplante 

figura 1 d, preenchendo os espaços que a cultura não se desenvolveu, as plantas devem ser 

dispostas na área com um espaçamento em 10 x 10 em sistema quadricular. Pode utilizar de um 

quadro como orientação. 
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 Após o enchimento do tabuleiro inicia-se o manejo das águas de forma a manter a lamina 

desejada até que o arroz tenha atingido o desenvolvimento e maturação adequados, onde seu 

grão deve-se se encontra formado no estado pastoso. Para tanto se pode determinar a vazão de 

manutenção através da equação 1 proposta por Bernardo, S; Soares, A. A; Mantovani, E. C., 

2011.  A figura 1 e ilustra a cultura do arroz na fase que demanda mais água, que seria no inicio 

do processo de enchimento dos grãos. Para melhor condução da água pode-se utilizar tubos de 

engate rápido PN 40 de 100 mm, criando uma rede de distribuição fornecimento de água as 

quadras, isso contribuirá para uma redução nas perdas de condução. 

 

Equação 1 – Equação da vazão de manutenção dos tabuleiros. 

 

Colheita, Secagem e Estocagem 

 

O inicio da colheita deve-se realizar a drenagem afim que área esteja seca permitindo o 

tráfico de maquinas no momento da colheita. A colheita poderá ser realizada quando a umidade 

do grão atingir os níveis de 18 ou 20% de umidade de grãos. Devendo ser conduzido os grãos 

a uma área de secagem onde deverá permanecer até a umidade atingir 14% .A estocagem deve 

ser realizada em local adequado protegido contra intempereis, o arroz deve ser condicionado 

em sacos de palha de 50 kg ou em silos. Quando em sacos deve estar disposto sobre estrados 

de madeira, deve-se garantir uma boa aeração no local e uma baixa umidade evitando a 

proliferação de fungos. 

  

)(**13,0 VIBETPcAQn   (1) 
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Manejo da irrigação  



 

Figura 1 - Etapas de cultivo de arroz 

 

CONCLUSÃO 

 O arroz e uma cultura que demanda grandes quantidades de águas, para seu 

desenvolvimento e produção, seu correto manejo e gerenciamento permite uma economia nos 

recursos hídricos e um incremento na produção. Conclui-se desta forma que para uma colheita 

viável economicamente e sustentável deve-se seguir um conjunto de técnicas.  
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