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INTRODUÇÃO 

A busca por alimentos saudáveis é uma tendência mundial, que também é constatada no 
Brasil. Nos últimos anos, o que se observa é o crescimento do consumo de alimentos orgânicos, 
assim como a sua produção (SILVEIRA et al., 2012). Muitas vezes a demanda por este tipo de 
produto é maior que a oferta, o que cria um mercado promissor para os produtores. 

O arroz é a base alimentar de mais de três bilhões de pessoas(SOSBAI, 2018), sendo que no 
Brasil, 84% da população o consume em ao menos uma de suas refeições diárias (IBGE,2011).  

Diante do exposto, fica evidente que a demanda por arroz produzido de forma orgânica 
deverá ser incrementado nos próximos anos. Entretanto, um dos gargalos que a agricultura 
orgânica deve enfrentar a fim de se consolidar como sistema autônomo, é a disponibilização de 
sementes tanto em quantidade quanto em qualidade, ou seja, atendendo os quatro atributos  de 
qualidade de sementes (fisiológico, físico, sanitário e genético). 

O uso de sementes puras e com alto vigor e velocidade de crescimento inicial das plântulas 
são fundamentais no sucesso da estratégia de gerenciamento das plantas espontâneas, 
incrementando a capacidade de mato-competição (THIESEN; ANDRES,2009; NOLDIN et al, 2015), 
podendo levar a aumento de produtividade, competitividade e de sustentabiulidade da lavoura 
de arroz orgânico 

O beneficiamento têm se mostrado eficiente para se obter lotes de sementes com melhor 
desempenho (PESKE; VILLELA; MENEGHELLO, 2012; TOLEDO, 1977), atuando na retirada das 
inpurezas e também daquelas sementes que tenham menor germinação e vigor. 

 Devido a carência de informações a respeito dos atributos de qualidade de sementes 
produzidas de forma orgânica, este trabalho se dedicou a estudar os impactos que cada etapa do 
beneficiamento teve na qualidade das sementes de arroz orgânico.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

As sementes utilizadas neste trabalho foram produzidas e beneficiadas no Centro de 
Treinamento da Epagri, em Araranguá/SC, e foram posteriormente analisadas no laboratório 
Didático de Análise de Sementes “Flávio Farias da Rocha” da FAEM/UFPel.  

As sementes foram produzidas em sistema orgânico de produção certificada por auditoria. 
Além disso, os campos foram inscritos para a produção de sementes segundo a IN 45/2013 
(produção de sementes) e da IN 38/2011 (sementes e mudas orgânicas).  

Os campos foram implantados em sistema pré-germido, em duas variações: semeadura à 
lanço (PGSL) e por transplante de mudas integrado com marrecos-de-pequim (Anas boschas) 
(TMM), sendo a lavoura conduzida conforme Noldin et al (2015) . O sistema PGSL foi semeado em 
25/11/2018 e o TMM transplantado em 22/11/2018 . O transplante das mudas foi realizado por 
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máquina transplantadora, com espaço entre linhas de 30 cm e entre covas de 17cm, com 4-5 
plantas por cova. As sementes foram colhidas no mês de abril por máquina automotriz, com 20% 
de umidade e secas em silo secador de alvenaria estacionário com ar natural, sendo beneficiadas 
ente o final de setembro e início de outubro. 

As coletas das amostras em cada ponto foram realizadas em intervalos regulares de uma 
hora, durante o beneficiamento dos lotes. Os pontos de amostragem foram: a alimentação da 
máquina de limpeza (AMPL); alimentação da alimentação da mesa de gravidade (AMGR); 
descarga da mesa de gravidade, com quatro subdivisões: Superior (GSUP), intermediária superior 
(GISUP), intermediária inferior (GIINF) e inferior (GINF); na descarga do cilindro separador (CSEP) 
e na semente ensacada (ENS),  constituindo estes nos tratamentos do experimento. 

Na análise das sementes foram aplicados os seguintes testes e avaliações: Teor de água 
(TA), Pureza (P), Peso volumétrico ou hectolítrico (PH), Peso de mil sementes (PMS), Germinação 
(G), Primeira contagem da germinação (PCG), segundo metodologia definida por Brasil (2009).  O 
Teste de frio sem solo (TF) sugundo proposto por Cícero e Vieira (1994) e o teste de 
Envelhecimento acelerado (EA), conforme  Marcos Filho (1999). 

Empregou-se o delineamento inteiramente casualizado, contando com oito tratamentos, 
constituídos pelos pontos de coleta das amostras, com quatro repetições, sendo aplicados em 
cada um dos dois sistemas de implantação da lavoura, configurando dois ensaios distintos. Os 
dados foram submetidos à análise de variância, sendo o efeito dos tratamentos avaliados pelo 
teste F, e quando significativo, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de 
probabilidade de erro.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados referentes à avaliação dos tratamentos empregados nas amostras de 
sementes estão apresentados nas tabelas 1. 

Verificou-se diferenças significativas em relação à melhoria das características físicas das 
sementes em ambos os sistemas de implantação da lavoura, mostrando valores crescentes com 
o avanço ao longo da linha de beneficiamento e nas frações superiores da mesa de gravidade. 

Quanto à pureza constata-se que a linha de beneficiamento foi eficiente, entregando pureza 
acima de 99,9%, na semente ensacada para os dois sistemas de implantação da lavoura.  

Os resultados de peso hectolítrico (PH) das amostras da mesa de gravidade, no cilindro 
separador e na semente ensacada apresentaram forte relação com a germinação, PCG, TF e AE 
no sistema PGSL. Já no sistema TMM, nestes mesmos pontos de coleta, o PH mostrou relação 
com o TF e a germinação, onde as maiores porcentagens foram observadas nas amostras com 
maior peso hectolítrico. Isso também foi observado por Almeida et al (2016) em soja, Cicero e 
Orsi (1977) e Pereira, Albuquerque e Oliveira (2012) em arroz, e Prants et al (2018) em trigo.  

Considerando ainda a qualidade da separação na mesa de gravidade, podemos observar 
que, em ambos os lotes de sementes, as duas saídas de descarga superior selecionaram as 
melhores sementes quanto a atributos físicos e também fisiológicos. No sistema PGSL, essas duas 
saídas responderam por 59,8% da semente, e no sistema TMM, 64%.  

Como as sementes na (GIINF) apresentaram resultados estatisticamente similares aos da 
alimentação da mesa de gravidade no sistema PGSL e levemente superiores no sistema TMM, fica 
evidente que esta fração ainda possui sementes com qualidade suficiente para compor o lote 
final, devendo retornar à alimentação da mesa densimétrica, fato também observado por Pereira, 
Albuquerque e Oliveria (2012). A diferença de peso volumétrico entre a fração mais pesada e mais 
leve na descarga da mesa de gravidade ficou em 26,2% no PGSL e de 14,5 % no TMM. Baudet e 
Misra (1991), trabalhando com sementes de milho, identificaram que a regulagem da mesa de 
gravidade deveria gerar ao redor de 8%. Esta grande diferença pode ser explicada pelo alto teor 
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de impureza que chegou até a mesa de gravidade. 
 

Tabela 1. Teor de água (TA), Pureza (P), Peso hectolítrico (PH), peso de mil sementes (PMS), Germinação (G); 

Primeira contagem de germinação (PCG), Teste de frio (TF) e Envelhecimento acelerado (EA) em sementes de arroz 
(Oryza sativa), sistema de produção orgânico Pré-germinado com semeadura a lanço (PGSL) e Transplante de Mudas 

com Marrecos (TMM), coletadas em oito pontos ao longo da linha de beneficiamento (AMPL- Alimentação maquina 
pré-limpeza; AMGR – Alimentação mesa de gravidade; GSUP – Mesa de gravidade superior; GISUP – Mesa gravidade 
intermediária superior; GIINF – Mesa gravidade intermediária inferior; GINF – mesa gravidade inferior; CSEP – cilindro 

separador; ENS – semente ensacada). Pelotas, 2018. 

     *Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de      probabilidade 

de erro. ns - Não significativo pelo teste F. 

 
Com relação aos testes fisiológicos, se percebe o impacto positivo do uso da mesa 

densimétrica, onde tanto a germinação quanto a PCG foram maiores nas sementes de maior PH. 
Como esse fator é afetado por ataque de insetos e microorganismos; deterioração; sementes 
imaturas ou mal formadas, gerando sementes menos densa, sendo que estes fatores 
comprometem o desempenho fisiológico das mesmas (TOLEDO & FILHO, 1977; POPINIGIS, 1985)  

Entre os testes de vigor o impacto da mesa de gravidade no peso hectolítrico foi significativo 
no envelhecimento acelerado (EA) no PGSL e não significativo no lote do transplante com 
marrecos (TMM). Já no teste de frio, o impacto se deu em ambos os lotes.  

Para a semente ensacada, o resultado no EA de 71% em ambos os sistemas (PGSL e TMM) 
podem ser considerados muito bons quando comparados os de Höfs et al (2004), que obtiveram 
valores médios de 83% no EA. Isso porque as sementes deste experimento foram armazenadas 
por 6 meses antes de serem analisadas.  

Já no teste de frio, as condições do teste tiveram maior impacto, reduzindo a formação de 
plantas normais, sendo observadas 55% na semeadura a lanço e de 50% no transplante de mudas, 
contra 82,8% (HÖFS et al, 2004). Esta queda na resposta ao teste de frio também foi observada 
em sementes de arroz por Schuch et al (2006), mesmo em ambiente de armazenamento 
hermético e controlado, e em sementes de arroz, milho e feijão por Silva et al (2010). 
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CONCLUSÃO 

A linha de beneficiamento promoveu melhoria dos atributos que conferem a qualidade 
(física e fisiológica) dos lotes de sementes orgânicas. Além disso, fica evidente a capacidade de se 
obter sementes de qualidade oriundas de sistemas orgânicos de produção para a cultura do arroz. 
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