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A criopreservação constitui a conservação de material genético em temperatura do nitrogênio 

líquido (-196 °C) e é a técnica mais importante e disponível para conservação de material 

biológico em longo prazo. A vitrificação, um método criopreservante simples, rápido e 

recomendado para a conservação de germoplasma de orquídeas, foi analisado para sementes da 

espécie de orquídea nativa do Cerrado Cattleya walkeriana, a qual se encontra com populações 

seriamente reduzidas em seu hábitat. Sementes maduras e com nove meses após a 

autofecundação artificial da espécie foram mantidas em solução de lavagem (sacarose 0,4M e 

glicerol 2M) em temperatura ambiente durante 20 minutos e depois submetidas à solução 

crioprotetora (PVS2) durante 0; 0,5; 1; 2 e 3 horas à temperatura 0 °C. Em seguida, foram 

diretamente mergulhadas em nitrogênio líquido durante 1 h e recuperadas em meio nutritivo ½ 

MS (com metade da força de sais macronutrientes) semissólido. Durante a recuperação, as 

sementes foram rapidamente aquecidas a 40 °C durante 1,5 min, a solução vitrificante retirada 

dos criotubos e adicionado sacarose 1,2 M durante 15 min. As sementes foram transferidas para 

placas de Petri e incubadas em condições controladas de iluminação artificial (40 μmol m
-2

 s
-1

) e 

temperatura (24-27 °C). O percentual de germinação foi avaliado após 30 dias por meio da 

verificação do rompimento da testa das sementes e formação de protocormos. Os dados foram 

submetidos à análise de variância (Anova) e as médias separadas pelo teste de Tukey a 5%. 

Sementes submetidas diretamente ao nitrogênio líquido não apresentaram germinação após a 

remoção da criopreservação. Para os tratamentos avaliados, o maior percentual de germinação 

foi observado nas sementes tratadas com PVS2 durante o intervalo de 0,5 a 2 horas (entre 42-

49%). A maior exposição à solução vitrificante (3 horas) retornou baixa germinação (8%), o que 

evidencia o efeito nocivo provocado pela elevada desidratação e estresse osmótico 

proporcionado pela elevada exposição à PVS2. As sementes germinadas desenvolveram 

plântulas com um par de folíolos e serão cultivados in vitro para a formação de plantas 

completas e posteriormente aclimatizadas condições de casa de vegetação. 
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