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O urucum (Bixa orellana) pertencente à família Bixaceae. É importatne fonte
colorífica para as indústrias de alimento e cosméticos. A planta também têm sido
amplamente pesquisada para uso medicinal. Devido a conformação estrutural e
fisiológica, as sementes têm baixo índice de germinação, em torno de 30%. A
irradiação de sementes de plantas com determinadas doses de irradiação gama pode
promover o aumento e/ou aceleração da germinação, maior desenvolvimento da
planta e aumento da produção. As doses de radiação usadas para este propósito não
devem causar modificações genéticas no organismo, porém a experimentação é
necessária para se definir as doses apropriadas. Ausências de pesquisa com a
utilização da irradiação vinculada ao aumento de taxas de germinação de sementes
conduziram a este estudo. Assim, o objetivo do presente estudo foi verificar o efeito de
radiação no índice de germinação de sementes de urucum. As sementes foram
submetidas a uma fonte de radiação gama de Co60 tipo Gammacell-220 no
CENA/USP, a doses 0 (controle) e 50, 100, 150 Gy. Os tratamentos usados não
promoveram alterações na porcentagem de germinação, nas doses estabelecidas.
Fazem-se necessários novos estudos para avaliação das sementes de urucum a
irradiação gama.
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