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SUMMARY 
 

Seeds of Araucaria angustifolia (Bert) O. Kuntze with 29.8% of water content on an 
average were separated into two classes of size, and then packed in plastic bags (± 0,12 mm 
thickness). After being exposed to C0 gamma radiation doses (0, 100, 200, 300, 400 and 
500 R) they were stored in a refrigerator at an average temperature of 7 ± 1°C till sowing 
that occurred with several intervals of storage. 

From the data of germination, and seedling growth, it was concluded that: 
a) there was no difference in germination between de two different classes of size of 

non-irradiated seeds; 
b) Smaller seeds showed higher radio sensitivity. 
c) germination decreased as a function of the time of storage 
d) germination of smaller seeds was increased by the dosages of 100 and 400R and 

this was yet true after a storage time of 240 days; the same was not observed to the bigger 
ones.  

e) doses of 100 and 400R maintained higher germinability of smaller seeds, as 
compared with the control without storage time, during total period of the experiment. 

f) seedlings from bigger seeds were taller than those from smaller ones during total 
period of the experiment. 

g) doses of 100, 200 and 400R apparently stimulated seedling growth. 
h) stimulating effect of 100,200 and 400R was independent of seed size and storage 

time after irradiation. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Um dos principais problemas na implantação de povoamentos da Araucaria 
angustifolia (Bert.) O. Kuntze é a perda do poder germinativo das sementes. As condições 
de armazenamento das sementes da citada espécie já de algum tempo têm sido alvo de 
estudos na Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", tendo PRANGE (1964) 
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concluido que sementes acondicionadas em sacos plásticos e armazenadas em refrigerador 
a temperatura entre 0 a 5°C conservam satisfatoriamente o seu poder germinativo. 

Neste trabalho são relatados os resultados obtidos com o uso de baixas doses de 
radiação gama, sendo estudados os seus efeitos sobre a germinação e o posterior 
desenvolvimento das nascediças. 

 
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Os primeiros trabalhos específicos sobre os efeitos de radiações ionizantes nas 
sementes foram iniciados de 1912 a 1913 por Molish, que estudou o efeito dos raios-X 
sobre o fenômeno da dormência, em sementes de várias essências florestais. Webber em 
1922 reexaminou os trabalhos de MOLISH, limitando-se, porém, a árvores da espécie 
Ceanothus americanus, que se mostraram as mais sensíveis. Sugeriu então uma série de 
possibilidades para a ação da radiação, que ainda hoje são postuladas, como por exemplo, a 
ativação ou estímulo enzimático (F.A.O./IEAE - 1965). 

A maioria dos trabalhos sobre o uso das radiações tem por objetivo a obtenção de 
mutações úteis, em vegetais que apresentam interesse na produção de alimentos. HEASLIP 
(1959), após cuidadosa revisão bibliográfica, cita que as diferenças na radiosensitividade 
das plantas são governadas pelo número de cromossomos. No tocante às sementes, são 
ainda fatores importantíssimos: a idade da semente irradiada, a temperatura das sementes 
antes e após a irradiação, o teor de oxigênio nos tecidos durante a irradiação, pré-tratamento 
químico a que se submetem as sementes, e ainda o período de armazenamento após a 
irradiação. 

Quanto ao problema do número de cromossomos SPARROW & SPARROW (1965) 
afirmam que a radiosensitividade é determinada pelo volume cromossômico na interfase (o 
volume do núcleo na interfase, dividido pelo número de cromossomos) das células do 
meristema apical e ainda que as espécies arbóreas lenhosas são aproximadamente duas 
vezes mais sensíveis que as herbáceas. 

Estudando profundamente o problema da radiosensitividade, SARIC (1961) 
concluiu que a variação desta chegada ao nível de variedade, sendo as formas híbridas mais 
resistentes que seus pais. Os poliplóides obtidos artificialmente são consideravelmente mais 
sensíveis que os poliplóides naturais que, ao contrário, são mais resistentes que as formas 
originais com menor número de cromossomos, não sendo, portanto, no. caso dos 
poliplóides naturais, o número de cromossomos O fator decisivo da radiosensitividade. 
SARIC (1961) afirma ainda, com base no estudo de uma série de modificações observadas 
tanto nas sementes quanto nas plantas provenientes de sementes irradiadas, que sementes 
ontogeneticamente jovens são muito mais sensíveis que as ontogeneticamente velhas. 

STEIN & RICHTER (1961) estudando os efeitos de diferentes doses de raios-X 
sobre sementes de alface, notou que os efeitos atribuídos aos raios-X são maiores em 
sementes submetidas a um umedecimento prévio por um período de 2 horas, do que em 
sementes secas. No entanto, períodos de embebição superiores a 12 horas reduziram 
progressivamente os efeitos dos raios-X. Resultados semelhantes são relatados por OHBA 
(1961), que igualmente estudou a influência do teor de umidade das sementes, para o 
gênero Pinus. 

Ainda STEIN & RICHTER (1961) constatou que baixas doses de raios-X (maiores 
que 240R) mostraram tendências de aumentar a percentagem de germinação, mas em 
dosagens de 480R houve um decréscimo desse estímulo. 



Utilizando doses de 200, 600 e 900R de raios-X, DOBRINOV & ATANASOVA 
(1967) constataram que todas estas doses aumentaram a percentagem de germinação de 
Picea abies e Pinus mugo, sendo que a dose de 600R, nas mesmas espécies, também 
aumentou o potencial de germinação, mas para Pinus nigra e Pinus sylvestris verificou-se 
um efeito contrário, ou seja, essas doses reduziram a porcentagem e O potencial de 
germinação. 

DIUDIC (1961), realizando testes de laboratório relacionados com a germinação e o 
desenvolvimento de "nascediças" ou plântulas de Pinus nigra provenientes de sementes 
submetidas a baixas doses (100, 300, 500 e 1.000R) de raios-X, constatou que o estímulo 
devido às radiações dependia de vários fatores, incluindo a dose, o tempo de umedecimento 
e as características parentais.  

Ainda sobre o problema do desenvolvimento das plântulas, WOLLF & SICARD 
(1961), concordando com o postulado por POWERS; WEBB & EHRET (1960) sobre a 
ação da radiação no material biológico, afirmam que o mesmo parece ser afetado pelos 
efeitos diretos da radiação e pela formação de radicais livres de vida longa. 
 
3. MATERIAL E MÉTODOS 
 
3.1. Material 
 

O presente ensaio foi instalado nas dependências do Departamento de Silvicultura 
da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz". Utilizaram-se aproximadamente vinte 
quilos de sementes de A. angustifolia (Bert) O. Kuntze, que foram adquiridas junto ao 
Serviço Florestal do Estado de São Paulo. 

As semeaduras periódicas, espaçadas de 60 dias, foram feitas em areia lavada no 
interior de uma casa de vegetação.  

As sementes antes e após a irradiação foram acondicionadas em sacos plásticos e 
mantidas no interior de um refrigerador a aproximadamente 7°C. 

As sementes foram irradiadas no Centro de Energia Nuclear na Agricultura 
(CENA), Piracicaba, São Paulo, utilizando-se fonte de cobalto-60. 0 método dosimétrico do 
sulfato ferroso foi utilizado na determinação da taxa de exposição. 
 
3.2. Métodos 
 

0 experimento foi instalado segundo esquema estatístico fatorial inteiramente 
casualizado 6x5x2, isto é, seis dosagens, cinco períodos de armazenamento P; dois 
tamanhos de sementes. 

As sementes do lote original foram subdivididas em duas classes, cujas 
denominações e características são as seguintes: 

CLASSE I - Sementes pequenas 
Comprimento da semente = menor que 40 mm 
Peso médio = 5,00 ± 0,33 g 
Teor de umidade = 29,8% 
CLASSE II - Sementes grandes 
Comprimento da semente = maior que 40 mm 
Peso médio = 6, 77 : ± 0,70 g 



Teor de umidade = 29,8% 
Após a separação, as sementes foram acondicionadas em sacos plásticos de ± 0,12 mm de 
espessura, armazenadas em refrigerador a aproximadamente 7°C e posteriormente 
submetidas às seguintes dosagens agudas de radiação gama: 0, 100, 200, 300, 400 e 500R. 
Cinco dias após a irradiação foi efetuada a primeira semeadura, as parcelas constituiram-se 
de 10 sementes por tratamento, com quatro repetições. As demais semeaduras espaçaram-se 
de 60 dias a partir da primeira, e as sementes remanescentes foram sempre mantidas no 
interior de sacos plásticos, no refrigerador à temperatura já citada. 
 
3.3. Critérios adotados para o levantamento de dados 
 

Para o levantamento das percentagens de germinação, se esperou o tempo suficiente 
para que se tivesse certeza de que a germinação realmente ocorrera, tendo-se o cuidado de 
contar como sementes germinadas as que apresentassem plântulas em desenvolvimento. 

Observou-se o cuidado de encerrar a coleta de dados de germinação e altura das 
plântulas 80 dias após a semeadura evitando que, consumidas as reservas das sementes, se 
obtivessem estimativas errôneas com relação à altura das mesmas. 
 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os dados obtidos para germinação das sementes são apresentados nas Tabelas 1 e 2 
e para crescimento em altura das plântulas nas Tabelas 6 e 7. A análise da variação dos 
dados de germinação é apresentada nas Tabelas 3, 4 e 5 e dos dados de crescimento em 
altura das plântulas nas Tabelas 8 e 9. Para maior clareza, a discussão dos resultados foi 
dividida em itens relativos às diversas variáveis estudadas. 
 
4.1. Variação da germinação em função das duas classes de tamanho de sementes 
 

Os dados das Tabelas 1 e 2 e a análise da variância da Tabela 3 mostram que a 
germinação não variou em função das duas classes de sementes estudadas. Estes resultados 
concordam com COZZO (1962), que testando três tamanhos diferentes de sementes, 
efetuando semeaduras em germinadores, igualmente não observou qualquer diferença no 
total de sementes germinadas, devido aos diferentes tamanhos de sementes de Araucaria 
angustifolia (Bert) O. Kuntze.  

 
4.2. Variação da germinação em função dos diferentes períodos de 

armazenamento 
 

Como pode ser verificado pelos dados apresentados na Tabela 3, constataram-se 
diferenças significativas quanto à germinação entre as sementes mantidas por diferentes 
períodos de armazenamento em refrigerador. 
 



TABELA 1. Percentagens médias de germinação de sementes pequenas de Araucaria 
angustifolia O. Kuntze, em função da dose e do período de armazenamento. 

TABLE 1. Germination percentage of Araucaria angustifolia small seeds in function of 
radiation dose and storage period 

 
 

PERCENTAGEM MÉDIA DE GERMINAÇÃO 
(Germination average percentage) 

DOSE 
(Dose) 

R PERÍODO DE ARMAZENAMENTO (Dias) 
(Storage period (days) 

 
MÉDIA 

(Average) 

 5 65 125 185 245  
0 80,0 67,5 70,0 45,0 65,0 65,5 
100 75,0 82,5 85,0 52,5 60,0 71,0 
200 80,0 72,5 52,5 55,0 62,5 64,5 
300 72,5 75,0 65,0 45,0 62,5 64,0 
400 77,5 77,5 77,5 62,5 87,5 76,5 
500 72,5 75,0 60,0 60,0 62,5 66,0 
MÉDIA 
(Average) 

76,2 75,0 68,3 53,3 66,7 67,9 

 
TABELA 2. Percentagens médias de germinação de sementes grandes de Araucaria 

angustifolia 0. Kuntze, em função da dose de radiação gama e do período de 
armazenamento. (FASES) 

TABLE 2. Germination percentage of Araucaria angustifolia large seeds in function of 
radiation dose and storage period. 

 
PERCENTAGEM MÉDIA DE GERMINAÇÃO 

(Germination average percentage) 
DOSE 
(Dose) 

R PERÍODO DE ARMAZENAMENTO (Dias) 
(Storage period (days) 

 
MÉDIA 

(Average) 

 5 65 125 185 245  
0 77,5 87,5 62,5 57,5 57,5 68,5 
100 90,0 77,5 67,5 47,5 62,5 69,0 
200 77,5 67,5 72,5 52,5 77,5 69,5 
300 75,0 67,5 52,5 60,0 70,0 65,0 
400 75,0 87,5 60,0 52,5 42,5 63,5 
500 67,5 85,0 72,5 55,0 67,5 69,5 
MÉDIA 77,1 78,7 64,6 54,2 62,9 67,5 

 
Para conhecer a variação da germinação em função do período de armazenamento, 

realizou-se a análise apresentada na Tabela 5 constatando-se que houve significância para 
regressão do terceiro grau. Observando-se os dados das Tabelas 1 e 2, onde são 
apresentados os resultados para a germinação das duas classes de sementes, nota-se que 
houve tendência média geral de decréscimo da germinação.  

Ainda a não significância para a interação período de armazenamento x sementes 
mostra que o comportamento das sementes em relação ao tempo de armazenamento foi 
estatisticamente o mesmo, não houve diferenças de germinação no decorrer dos ensaios que 
pudessem ser atribuídas às classes de sementes consideradas. No entanto, não se deve 
atribuir apenas ao período de armazenamento as diferenças de germinação observadas; o 
fato de não se ter feito uso de germinadores com temperatura controlada, fez com que 
ocorressem diferenças quanto à temperatura entre as diferentes semeaduras executadas nos 
experimentos. 



 
4.3. Variação da germinação em função das diferentes doses de radiação gama 
 

Os dados apresentados na Tabela 3 mostram que não ocorreram diferenças na 
germinação atribuíveis a efeito das doses de radiação para as sementes como um todo. 
Entretanto, o desdobramento da interação tripla DxPxS mostra como resultado, no caso das 
sementes pequenas, efeitos de doses significativos ao nível de 5% de probabilidade (Tabela 
4). O mesmo não ocorreu para a classe de sementes grandes, portanto não se observaram 
diferenças entre as médias de germinação desta classe de sementes, que pudessem ser 
atribuídas às diferentes doses de radiação gama. 

Estes resultados concordam com SIMAK; OHBA & SUSZKA (1961), inclusive no 
que se refere à maior radiosensitividade das sementes menores. Esses autores trabalharam 
com diferentes tamanhos de sementes de Pinus sylvestris irradiadas com 3.600 e 4.800R de 
raios-X. 

Para se saber qual o tipo de variação entre a germinação das sementes pequenas e as 
doses, desdobrou-se os graus de liberdade para doses, verificando-se que esta segue uma 
regressão do quarto grau (Tabela 5 ). 
Os resultados de germinação das sementes pequenas nas diferentes dosagens e para o 
experimento com um todo são apresentados na Tabela 1, e mostram que as doses de 100 e 
400R concorreram para o aumento da média de germinação. A dose de 400R foi a mais 
efetiva para a conservação do poder germinativo (para maior clareza observe-se a Figura 1 
e os dados da Tabela 1). O efeito .das doses de radiação gama foi independente do período 
de armazena mento considerado, como demonstra a não significância estatística da 
interação Doses x Período de Armazenamento. 

 
TABELA 3. Análise de variância dos dados obtidos para porcentagem de germinação, 

80 dias após a semeadura (arc sem       ). 
TABLE 3. Analysis of variance of germination percentage data (x) at 80 days after 

sowing (arc sen       ). 
 

CAUSAS DA VARIAÇÃO 
(Sources of variation) 

G.L. 
(D.F.) 

S.Q. 
(S.S.) 

Q.M. 
(S.M.) 

F 

Doses (D) 5 729,22 145,84 1,82ns 
Sementes (S) 1 6,77 6,77 0,06ns 
Período de armazenamento (P) 4 8.215,21 2.053,80 17,23** 
Interação D x S 5 1.024,08 204,82 1,72ns 
Interação P x S 4 232,93 58,23 0,49ns 
Interação D x P 20 2.064,35 103,22 0,84ns 
Interação D x P x S 20 4.138,03 206,90 1,74* 
Tratamento 59 14.410,50 279,14 2,33** 
Resíduo 180 21.453,14 119,18  
TOTAL 239 37.863,73 - - 

 
* Significativo a 5% de probabilidade 
 (Significant at 5% probability level) 
**  Significativo a 1% de probabilidade  
 (Significant at 1% probabily level)  
n.s.  Não significativo 
 (Not significant) 

x

x



O aumento da germinação devido ao uso de baixas doses de radiação gama foi 
igualmente constatado por DIUDIC (1961) em Pinus nigra e DOBRINOV & 
ATANASOVA (1967) em Picea abies e Pinus mugo. 

A constatação de que, aparentemente os efeitos da radiação gama se mantém 
constantes no que diz respeito ao estímulo à germinação de sementes pequenas de A. 
angustifolia, por um período de até oito meses de armazenamento, nos leva a concluir que, 
como postulam POWERS; WEBB & EHRET (1960) e WOLLF & SICARD L (1961), para 
o desenvolvimento e plântulas, os efeitos da radiação gama sobre a germinação se devam à 
ação direta da mesma, e à formação de radicais livres de longa duração. 
 
TABELA 4. Desdobramento da interação Dose x Período de Armazenamento x 

Classes de sementes, para a análise dos dados de porcentagem de germinação, 
80 dias após a semeadura (arc sen        ) 

TABLE 4. Development of the interaction Dose x Storage period x Seed size, of the 
germination percentage data (x) at 80 days after sowing (arc sen       ) 

 
VALORES DE F (F Values)  

CAUSAS DA VARIAÇÃO 
(Sources of variation) 

 
G.L. 

(D.F.) 
Sementes pequenas 

(Small seeds) 
Sementes grandes 

(Large seeds) 
Dose (D) 5 2,37* 0,95n.s. 
Período de armazenamento (P) 4 7,53** 10,09** 
Interação (D x P) 20 0,96n.s. 1,63n.s. 

 
*  Significativo a 5% de probabilidade 
 (Significant at 5% probability level) 
* *  Significativo a 1% de probabilidade 
 (Significant at 1% probability level) 
 Coeficiente de variação 19,32% 
 (Coefficient of variation) 
 
TABELA 5. Desdobramento da interação Dose x Períodos de Armazenamento da 

análise de variância de dados de germinação 80 dias após semeadura (arc sen        
TABLE 5. Development of the interaction Dose x Storage period, of tbe germination 

percentage data (x) at 80 days after sowing (arc sen         ) 
 

CAUSAS DA VARIAÇÃO 
(Sources of variation) 

G.L. 
(D.F.) 

DOSAGENS DENTRO DE 
SEMENTES PEQUENAS 

(Doses into small seeds) 

PERÍODO DE ARMAZENAMENTO DE 
SEMENTES GRANDES E PEQUENAS 

(Storage period into seeds) 
Regressão linear 1 0,004 n.s. 45,11 ** 
Regressão quadrática 1 0,17 n.s. 3,57 n.s. 
Regressão cúbica 1 0,80 n.s. 19,69 ** 
Regressão do 4.o grau 1 10,70 n.s. 0,45 n.s. 
Regressão do 5.o grau 1 0,24 n.s.  

 
*  Significativo a 5% de probabilidade  
 (Significant at 5% probability level) 
* *  Significativo a 1% de probabilidade 
 (Significant at 1% probability level) 
n.s.  Não significativo 
 (Not significant) 

x

x

x

x



 

 
 
FIGURA 1. Germinação de sementes pequenas de Araucaria angustifolia (Bert). O. 

Kuntze em função da dose de radiação e do período de armazenamento após a 
irradiação. 

FIGURE 1. Germination of Araucaria angustifolia (Bert) 0. Kuntze small seeds in 
function of the radiation dose and storage period after irradiation 

 
4.4. Variação da altura das plântulas em função das duas classes de tamanho de 
sementes. 
 

Como se observa nas Tabelas 6 e 7, as sementes da Classe II, sementes grandes, 
deram origem no decorrer de todo o experimento à plântulas com alturas médias superiores 
aos originários da Classe I, sementes pequenas. Estas diferenças mostraram-se 
estatisticamente superiores como demonstram os resultados da Tabela 8. 

Estas constatações confirmam trabalho de COZZO (1962), que igualmente 
trabalhando com A. angustifolia (Bert.) O. Kuntze, obteve diferenças notáveis entre as 
alturas médias das plantas oriundas de sementes grandes, em relação às pequenas na fase 
inicial de crescimento, entretanto assinala que esta diferença perde significação com 
o correr do tempo.  



TABELA 6. Alturas médias de plântulas oriundas de sementes pequenas de Araucaria 
angustifolia O. Kuntze oitenta dias após a semeadura, em função da dose de 
radiação gama e do período de armazenamento. 

TABLE 6. Heights of Araucaria angustifolia seedlings from small seeds eighty days 
after sowing in function of radiation dose and storage period. 

 
 

ALTURA MÉDIA (cm) 
(Average height) 

DOSE 
(Dose) 

R PERÍODO DE ARMAZENAMENTO (dias) 
Storage period (days) 

MÉDIAS 
(Average) 

 5 65 125 185 245  
0 12,3 15,2 13,9 13,1 13,3 13,5 
100 11,6 16.5 14,5 15,1 14,1 14,4 
200 10,3 15,4 13,2 15,6 13,3 13,5 
300 10,8 15,8 14,8 10,7 14,1 13,2 
400 12,1 15,1 14,5 13,5 14,3 13,9 
500 11,5 13,3 14,5 12.1 13,9 13,1 
MÉDIA 
Average 

11,4 15,2 14,2 13,3 13,8 13,6 

 
TABELA 7. Altura média das plântulas oriundas de sementes grandes de Araucaria 

angustifolia O. Kuntze, oitenta dias após a semeadura, em função da dosagem 
de radiação gama e do período de armazenamento. 

TABLE 7. Heights of Araucaria angustifolia seedlings from large seeds eighty days 
after sowing in function of radiation dose and storage period. 

 
ALTURA MÉDIA (cm) 

(Average height) 
DOSE 
(Dose) 

R PERÍODO DE ARMAZENAMENTO (dias) 
Storage period (days) 

MÉDIAS 
(Average) 

 5 65 125 185 245  
0 12,6 16,5 19,2 14,3 15,7 15,7 
100 12,3 17,4 18,4 18,6 16,1 16,6 
200 13.2 17,9 18,8 16,2 16,0 16,4 
300 12,8 16,3 17,7 14,5 16,4 15,5 
400 11,5 18,6 19,5 14,1 14,1 15,5 
500 11,8 17,1 17,8 15,6 15,2 15,5 
MÉDIA 
Average 

12,4 17,3 18,6 15,5 15,6 15,9 

 
4.5. Variação da altura das plântulas em função dos diferentes períodos de 
armazenamento 
 

A altura das plântulas apresentou variações significativas em função do período de 
armazenamento. No entanto, esta variação de altura depende das classes de sementes 
consideradas, pois é altamente significativa a interação período de armazenamento x 
sementes (Tabela 8). Para a análise do tipo de variação, desdobraram-se os graus de 
liberdade da interação fase x sementes (F x 8), tendo-se constatado que, para as duas 
classes de sementes, a variação segue uma regressão do terceiro grau. Os dados das Tabelas 
6 e 7 mostram que, para as sementes grandes, as maiores alturas médias ocorreram na 3.a 
semeadura, enquanto que para as sementes pequenas as maiores alturas médias foram 
registradas na 2.a semeadura do experimento. Da mesma forma como para germinação, 



encararam-se com reservas estes resultados referentes aos períodos de armazenamento em 
virtude de haverem ocorrido diferenças de temperatura entre as várias semeaduras do 
experimento. 
 
4.6. Variação da altura das plântulas em função das diferentes doses de radiação 
gama 
 

As variações de crescimento em altura das plântulas em função das doses de 
radiação testadas mostraram-se estatisticamente significativas. Analisando as interações 
Doses x Período de Armazenamentos (D x F) e dose x sementes (D x 8), constatou-se que o 
efeito devido às diferentes doses de radiação gama independe da classe de sementes 
considerada e do tempo de armazenamento em geladeira. Aparentemente os efeitos se 
distribuíram homogeneamente independendo do período de armazenamento. Estas 
constatações partem da não significância do teste F para as interações doses x período de 
armazenamento (D x P) e doses x sementes (D x 8). 

O desdobramento dos graus de liberdade para a causa de variação doses (Tabela 9) 
mostra que a variação da altura das plântulas em função das doses tende a seguir uma 
regressão do 4.0 grau, tendo se verificado as maiores alturas médias para as doses 100, 200 
e 400R. 

O tratamento mais efetivo, em comparação com a testemunha como se pode 
observar nas Tabelas 6 e 7, é sem dúvida a dose de 100R seguida pela dose de 200R. A 
diferença observada do tratamento 400R em relação à testemunha é insignificante. No 
entanto constata-se que dois tratamentos com respectivas doses de 100 e 400R mostraram-
se efetivos, tanto no aumento da porcentagem de germinação como no aumento da altura 
média das plântulas. A dose de 100R provocou pequeno aumento na porcentagem de 
germinação e o mais elevado efeito no aumento das alturas médias, e a dose de 400R, ao 
contrário, acarretou maior aumento na germinação. Nos dois casos, o aumento de 
germinação se verificou apenas para as sementes pequenas, que se mostraram mais 
sensíveis. 

 
TABELA 8. Análise de variância dos dados obtidos para as alturas médias das 

plantas, 80 dias após a semeadura. 
TABLE 8. Analysis of variance of average heights seedling data after sowing eighty 

days. 
 

CAUSAS DA VARIAÇÃO 
(Sources of variation) 

G.L. 
(D.F.) 

S.Q. 
(S.S.) 

Q.M. 
(S.M.) 

F 

Doses (D) 5 40,59 8,11 2,41* 
Sementes (S) 4 624,63 156,18 46,34** 
Período de armazenamento (P) 1 312,59 312,59 92,76** 
Interação D x S 20 96,77 4,84 1,44 
Interação P x S 5 6,23 1,25 0,37 
Interação D x P 4 85,26 21,31 6,32** 
Interação D x P x S 20 81,16 4,06 1,20 
Tratamento 59 1.247,33 21,14 6,27** 
Resíduo 180 607,83 3,37 - 
TOTAL 239 1.855,16 - - 

 
* Significativo a 5% de probabilidade 



 (Significant at 5% probability level) 
**  Significativo a 1% de probabilidade  
 (Significant at 1% probabily level)  
n.s.  Não significativo 
 (Not significant) 
 Coeficiente de variação = 12,44% 
 (Coefficient of variation) 
 

DIUDIC (1961), trabalhando com Pinus nigra e doses de 100, 300, 500 e 1.000R de 
radiação gama, observou igualmente efeitos estimulantes sobre a germinação e o 
desenvolvimento das plântulas. Ao contrário, DA VIS (1962), levando para o campo 
sementes de Pinus elliottii e Pinus taeda irradiadas com as doses de radiação gama 327, 
653, 1306, 2612, 3265 e 6530R, não observou qualquer diferença nas médias de 
desenvolvimento 12 meses após o plantio. 

Em virtude dos efeitos das radiações no desenvolvimento das plântulas terem se 
distribuído de uma forma aparentemente homogênea por todas as fases, pode-se supor que 
são prováveis causas de estímulo, a formação de radicais livres de longa duração e a ação 
direta de radiação gama, como proposto por POWERS; WEBB & EHRET (1960) e 
corroborado por WOLFF & SICARD (1961). 
 
TABELA 9. Desdobramento das causas de variação, dosagens, período de 

armazenamento e interação Período de Armazenamento x Tipo de Sementes da 
análise da variância dos dados de altura das plântulas. 

TABLE 9. Development of the dose and storage period sources of variation, and the 
interaction storage period x class of seed size of seedling height data 80 days 
after sowing 

 
PERÍODO DE ARMAZENAMENTO 

(Storage period) 
CAUSAS DA VARIAÇÃO 

(Source of variation) 
 

G.L. 
(D.F.) 

 
DOSE 
(Dose) Sementes grandes 

(Large seeds) 
Sementes pequenas 

(Small seeds) 
Regressão linear 1 2,76 15,42** 6,88** 
Regressão quadrática 1 2,09 101,24** 18,82** 
Regressão 3.o grau 1 2,93 32,29** 27,37** 
Regressão 4.o grau 1 3,82 6,30 2,17 
Regressão 5.o grau 1 0,44 - - 

 
* Significativo a 5% de probabilidade 
 (Significant at 5% probability level) 
**  Significativo a 1% de probabilidade  
 (Significant at 1% probabily level)  
n.s.  Não significativo 
 (Not significant) 
 
6. RESUMO E CONCLUSÕES 
 

Sementes de Araucaria angustijolia (Bert.) O. Kuntze foram separadas em duas 
classes de tamanho, com as seguintes características: 



Classe I - sementes pequenas - comprimento menor que 40 mm, peso médio 5,00 ±  
0,33g e teor de umidade 29,8%. 

Classe II - sementes grandes - comprimento maior que 40 mm, peso médio 6,77 ±  
0,70 9 e teor de umidade 29,8%. 

Após devidamente acondicionadas no interior de sacos plásticos de 0,12 mm de 
espessura, aproximadamente, foram irradiadas com diversas doses de raios-gama, 0, 100, 
200, 300, 400 e 500R, provenientes de uma fonte de Co no Centro de Energia Nuclear na 
Agricultura (CENA) e a seguir as sementes foram armazenadas em refrigerador a 7°C. 

A primeira semeadura foi executada 5 dias após a irradiação, as sementes restantes 
foram mantidas no interior do refrigerador a uma temperatura de aproximadamente 7°C. 
Respeitando-se intervalos de 60 dias, foram feitas as subsequentes semeaduras, em número  
de quatro, que correspondeu a um período total de armazenamento de 245 dias. 

Dos resultados obtidos, chegou-se às seguintes conclusões: 
1) Não se observou qualquer diferença de comportamento quanto à germinação que 
pudesse ser atribuído às diferentes classes de semente. 
2) As germinações decresceram com o aumento do período de armazenamento, seguindo 
uma regressão do terceiro grau. 
3) Houve diferença de radiosensitividade entre as duas classes de sementes estudadas no 
que se refere à germinação, mostrando assim que a radiosensitividade está relacionada aos 
diferentes tamanhos de sementes. 
4) A percentagem de germinação de sementes menores foi sensivelmente influenciada pelas 
dosagens, seguindo uma equação do quarto grau, cujos picos são 100 e 400R. Este aumento 
mostrou-se independente aos períodos de armazenamento em refrigerador. 
5) Para as sementes maiores, não se constatou qualquer diferença de germinação que 
pudesse ser atribuída às diferentes dosagens de radiação gama. 
6) As dosagens de 100 e 400R estimularam, em média, o poder germinativo das sementes 
menores.  
7) Sementes maiores deram origem, no decorrer de todas as fases, à plântulas de altura 
média superior as provenientes de sementes menores. 
8) As dosagens de 100, 200 e 400R mostraram efeitos estimulantes sobre o 
desenvolvimento em altura das plântulas. 
9) O efeito estimulante das doses 100, 200 e 400R independe do tamanho das sementes e 
do período de armazenamento em refrigerador. 
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