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Orquídeas representam um grupo ameaçado em seu ambiente natural por coletas predatórias 

e pela perda de habitats. São espécies importantes para o mercado de floricultura e 

necessitam de pesquisa para o melhoramento genético e para sua conservação em bancos de 

germoplasma. Neste sentido, a criopreservação tem demonstrado ser um método eficiente 

para conservação de sementes de orquídeas por longos períodos de tempo. Este trabalho 

teve o objetivo de testar a criopreservação de sementes obtidas de cápsulas originadas de 

fecundação cruzada de Epidendrum secundum Jacq. Foram avaliadas a umidade das 

sementes recém-colhidas e após 30 dias de armazenamento em vidros à 6ºC ±1ºC contendo 

sílica gel para a desidratação. As sementes foram testadas para verificar a viabilidade com 

solução de 2,3,5 cloreto de trifenil tetrazólio (TTC). O teor de umidade foi verificado 

utilizando o método em estufa a 105ºC por 24 h. Foram realizados dois tratamentos, sendo 

os dois submetidos ao congelamento rápido em nitrogênio líquido: T1 - sementes recém-

colhidas com alta umidade, T2 - sementes desidratadas em sílica gel por 30 dias à 6ºC ± 

1ºC. Foram utilizados criotubos contendo 10 mg de semente que permaneceram por 24 h em 

nitrogênio líquido. As sementes foram submetidas ao descongelamento rápido em banho-

maria a 40ºC por 2 min. e, em seguida, realizado o teste de TTC. Foram contadas 200 

sementes para cada teste de viabilidade. A viabilidade das sementes recém-colhidas foi de 

71% enquanto que a viabilidade das sementes desidratadas foi de 59%. A umidade das 

sementes recém-colhidas foi de 32% (±2%) e após 30 dias de armazenamento foi de 11% 

(±1%). Após o descongelamento das sementes recém-colhidas, a viabilidade pelo teste de 

TCC foi de 3%. Para sementes desidratadas a viabilidade foi de 69%. O congelamento em 

nitrogênio líquido das sementes desidratadas foi bem-sucedido considerando que não houve 

grande diferença na viabilidade das sementes antes e depois do congelamento. Entretanto, o 

congelamento de sementes com umidade de 32% apresentou perda elevada da viabilidade, o 

que pode estar relacionado com a formação de cristais de gelo dentro das células levando a 

morte dos embriões. Diversos trabalhos foram realizados utilizando soluções crioprotetoras, 

mas que apresentam toxidade para o material vegetal. A possibilidade de conservar material 

vegetal sem o uso destes crioprotetores é bastante vantajosa. De forma geral, a 

criopreservação pode ser feita sem o uso de soluções crioprotetoras, desde que desidratadas 

previamente. 
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