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Resumo 84

Criopreservação de sementes de Alibertia sessilis Shum por desidratação em sílica
gel
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Dentre as espécies do cerrado a Alibertia sessilis se destaca por apresentar potencial
alimentício,  medicinal  e  ornamental.  No  entanto,  existe  uma  constante  ameaça  da
integridade do próprio bioma, além de ser um desafio trabalhar com a conservação em
longo  prazo  de  espécies  nativas  como  a  Alibertia  sessilis,  devido  às  mesmas  não
apresentarem  um  apelo  comercial.  O  presente  trabalho  apresenta  a  criopreservação
(método que faz o uso de temperaturas ultra-baixas para armazenamento de materiais
biológicos  por  período  indeterminado)  de  sementes  de  Alibertia  sessilis,  com  uma
alternativa de conservação a longo prazo dessa espécie, com o objetivo de manter esse
material  disponível  para  futuros  estudos e  conservação da variabilidade genética. Foi
realizada a assepsia  das sementes por  imersão em álcool  etílico  a  70% durante  um
minuto e solução de hipoclorito de sódio 2,5% de cloro ativo) 15 minutos, e em seguida
lavadas em triplicata com água destilada estéril.  Para a desidratação as sementes foram
colocadas  em  sílica  gel  por  diferentes  períodos  (0,  15,  30,  60  e  90  minutos)  e
posteriormente  levadas  ao  nitrogênio  líquido  por  30  min.,  após  esse  período  foram
retiradas e levadas ao banho Maria a 40 °C por 3 min. e depois inoculadas em meio MS,
suplementado com 30 g L-1 de sacarose, gelificado com 2,5 g L-1 de phytagel (meio de
regeneração). Foram utilizados 3 repetições por tratamento, contendo 10 sementes cada.
Após 30 dias  foi  avaliada a sobrevivência  das sementes.  As sementes de  A.  sessilis
expostas  à  desidratação  e  não  criopreservadas  apresentaram  uma  queda  na
porcentagem de sobrevivência, sendo que no tratamento controle (sem desidratação) a
sobrevivência foi de 100%, enquanto aos 90 minutos de desidratação a sobrevivência foi
de 63%. Em relação à criopreservação as sementes submetidas ao resfriamento rápido
não sobreviveram (Figura 1). Possivelmente as sementes foram afetadas pela perda de
água durante a desidratação, promovendo uma redução na sobrevivência.  Acredita-se
que  as  sementes  possuem  um  comportamento  recalcitrante  quanto  à  tolerância  à
desidratação.  Conclui-se  que  as  sementes  de  Alibertia  sessilis  sobreviveram  à
desidratação em sílica e estes resultados apresentam potencial para adaptação de outras
metodologias  de  criopreservação.  Com  esses  resultados  indica-se  a  necessidade  de
ampliar  os  estudos  para  espécies  nativas,  aumentando  o  conhecimento  sobre  o
comportamento  e  características  das  mesmas,  para  posteriormente  investir  na
conservação em longo prazo dessas espécies, que apresentam grande importância para
biodiversidade. (CNPq, CAPES, FAPEMIG)
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Figura 1: Porcentagem de sobrevivência de sementes de Alibertia sessilis desidratadas e
porcentagem de sobrevivência de sementes de Alibertia sessilis criopreservadas (NL).

UFLA/Lavras, Minas Gerais, 2015.
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