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Resumo 
 
A importância da crioconservação de espécies de interesses econômicos do semi-árido paraibano é 
devido ao fato de que é possível proporcionar matéria-prima para obtenção de novas variedades e 
melhoria das plantas, mediante melhoramento vegetal ou através da engenharia genética, além de 
constituir um instrumento de preservação do patrimônio genético de espécies ameaçadas de 
extinção. A espécie foi representada por três lotes, armazenadas no nitrogênio líquido em teores de 
umidades diferentes. Mediante os resultados, pode-se concluir que o teor de umidade limite para a 
crioconservação dos três diferentes lotes de sementes de endro, considerando a germinação das 
sementes desses lotes está entre 9 e 11% b.u. e que a crioarmazenagem aumentou o percentual de 
viabilidade.   
 
Palavras-chave: nitrogênio líquido, qualidade fisiológica, banco de germoplasma 
 

Determination of the moisture content limit of endro (Anethum graveolens) seeds 
through crioconservation 

 
Abstract 
 
The importance of the crioconservation of species of economic interest of the semi arid (Paraiba) 
must to the fact of that it is possible to provide to raw material for attainment of new varieties and 
improvement of the plants, by means of vegetal improvement or through genetic engineering, 
besides constituting an instrument of preservation of the genetic patrimony of threatened species of 
extinguishing. The objective of this work was to crioconservation seeds of being Anethum 

graveolens determining the physiological conditions more adjusted the crioconservation. By means 
of the results, concluted that moisture content limit for the crioconservation of the three different 
lots of Anethum graveolens seeds, considering the germination the moistures content 9 and 11%  
that the crioconservation increased the percentage of viability. 
 
Keywords: liquid nitrogen, physiological quality, bank of germoplasm 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 
Define-se espécie medicinal como 

aquela que contém um ou mais princípios ativos 
conferindo-lhe atividade terapêutica, cujo 
objetivo consiste em prevenir e curar doenças 
(MARTINS, 2000). 

Tendo em vista que a reprodução das 
espécies medicinais por sementes é um fator 
essencial no processo produtivo, faz-se 
necessário lembrar que muitas dessas espécies 
possuem o atributo fisiológico denominado 
dormência. 

É indiscutível a importância da 
qualidade fisiológica das sementes no processo 
produtivo de qualquer espécie vegetal. Para 
avaliação da qualidade fisiológica de um lote de 
sementes, o teste padrão de germinação é o mais 
utilizado, fornecendo uma estimativa do 
potencial fisiológico sob condições ótimas de 
germinação. No campo, essa porcentagem é 
inferior à obtida em laboratório, pois na maioria 
das vezes essas condições ideais inexistem ou 
são insuficientes para desencadear o processo 
germinativo. 

Em sementes de espécies medicinais, 
ocorre ausência de informações técnicas e de 
pesquisas, referentes à germinação e a qualidade 
das sementes de espécies rotuladas e 
comercializadas como medicinais. Inúmeras 
vezes, a germinação obtida é inferior a indicada 
na embalagem, segundo Meneghello et al. 
(2002), o consumidor de sementes de espécies 
medicinais encontra dificuldades para o cultivo 
dessas espécies, citando como relevante, a baixa 
densidade populacional obtida, decorrente da 
utilização de sementes de baixa qualidade, ou 
por seguirem as informações expressas na 
embalagem, as quais nem sempre conferem com 
a realidade. Salienta que se torna necessário a 
informação na rotulagem, de que a espécie em 
questão, apresenta alguma forma de dormência, 
bem como a metodologia que deve ser adotada 
para soprá-la. 

A técnica da crioconservação 
proporciona o potencial para um 
armazenamento sem limite de tempo, uma vez 
que reduz o metabolismo a níveis tão baixos que 
todos os processos bioquímicos são reduzidos 
(KARTHA, 1985). Para Almeida et al. (2002) 

existem várias vantagens com relação a esse 
tipo de técnica, como: pequeno espaço a ser 
ocupado por um banco de germoplasma 
mantido em nitrogênio líquido; simplicidade de 
manuseio; como também o baixo custo de 
investimento, uma vez que não exige sistema de 
refrigeração e eletricidade. 

Almeida et al. (2002) estudando a 
viabilidade de dois tipos de sementes de 
mamona verificaram que o nível máximo de 
umidade para essas sementes encontra-se entre 
4 e 10% b.u. e que os melhores resultados de 
qualidade fisiológica foram obtidos aos 30 dias 
de crioconservação. 

A crioconservação aliada à 
biotecnologia moderna pode ser a solução chave 
para a sobrevivência dos recursos genéticos, por 
evitar à destruição alarmante de florestas e a 
erosão genética, sendo hoje, mais que ontem, 
preciso conservar as sementes do passado e do 
presente para o futuro, antes que elas 
desapareçam (CHIN, 1994). 

Desta forma, preservar a biodiversidade 
genética e promover o intercâmbio desta 
biodiversidade entre instituições brasileiras e do 
exterior é atividade primeira para que os 
programas de criação de novas variedades 
dessas espécies de relevância sócio-econômica e 
alimentar operem com riqueza de variabilidade 
genética. 

A exploração do potencial da aplicação 
das diversas técnicas de crioconservação como 
estudos fitogenéticos para resistência à doenças 
são pré-requisitos essenciais para um aceitável 
progresso inicial da genética. 

Além da crioconservação de sementes, 
os métodos de descongelamento são de grande 
importância, pois quanto mais rápido ocorrer o 
descongelamento das sementes e tecidos 
vegetais melhor a preservação de suas 
características fisiológicas. 

Os objetivos delineados para o presente 
trabalho, tendo em vista o exposto 
anteriormente foram: estudar a possibilidade de 
crioconservar sementes de endro; selecionar 
material vegetal e determinar as condições 
fisiológicas mais adequadas a sua 
crioconservação com diferentes umidades, bem 
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como ampliar a competência em pesquisas 
científicas relacionadas com a crioconservação, 
com vistas ao aumento qualitativo da produção 
agrícola. 
 
2 MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

Este trabalho foi desenvolvido no Setor 
de Criogenia do Laboratório de Processamento 
e Armazenamento de Produtos Agrícolas 
(LAPPA) da Unidade Acadêmica de Engenharia 
Agrícola, no Campus I da Universidade Federal 
de Campina Grande. 

Utilizaram-se sementes adquiridas em 
diferentes locais de Campina Grande, PB. 
Selecionou-se a espécie de endro (Anethum 

graveolens), que contemplava a denominação 
“Plantas Medicinais”, representadas por três 
lotes comerciais. 

Para o início dos trabalhos, a qualidade 
inicial das sementes foi avaliada mediante 
análise de germinação e determinação do teor 
umidade, obedecendo às recomendações da 
Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 
1992). 

  
2.1 Determinação do teor de umidade 
 

O teor de umidade das sementes foi 
determinado através do método gravimétrico 
com a utilização de estufa a 105 ºC (BRASIL, 
1992) que se baseia no peso da água removida 
das sementes durante a sua permanência na 
estufa por 24 h. Os resultados foram obtidos em 
triplicatas de aproximadamente 20 g cada, 
expressas em base úmida. 

 

2.2 Secagem 
 

Para a secagem das sementes, as 
amostras foram colocadas em uma estufa tipo 
BOD, modelo 347 CD, a temperatura de 25 a 27 
ºC, conforme a espécie até que atingissem os 
pesos referentes ao teor de umidade desejado; 
para este fim, utilizou-se uma balança 
eletrônica, modelo Mettler, PC 440, com 
precisão de 0,01 g.   

 
 
 
 

2.3 Umedecimento 
 

Para umedecimento das sementes, 
colocaram-se as amostras em pequenos cestas 
de arame, suspensas por um anel de PVC, no 
interior de um recipiente de vidro, 
hermeticamente fechado, contendo água 
destilada. Posteriormente, os recipientes foram 
colocados em uma câmara B.O.D. cuja 
temperatura era de 10 ºC. Essas cestas com as 
amostras foram pesadas a cada 24 h, até que 
atingissem os pesos referentes ao teor de 
umidade desejado. (Figura 1). 

A perda ou ganho de água pelas 
sementes foi determinada por meio da fórmula 
apresentada por ALMEIDA & CAVALCANTI 
MATA (1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
2.4 Teste de germinação 

 
O teste foi realizado com 200 sementes 

por tratamento, distribuídas em quatro 
repetições, de 50 sementes. As mesmas foram 
colocadas em placas Petri sobre dois discos de 
papel de filtro, previamente umedecidas com 4-
5 mL de água destilada. Após este período foi 
avaliado o percentual de germinação conforme 
BRASIL (1992).  
 
2.5 Crioconservação das sementes 

 
Amostras de sementes de endro, com 

teor de umidade de 7, 9, 11, 13 e 15% 
respectivamente, foram enroladas em folhas de 
papel alumínio, as quais eram colocadas dentro 
de um canister padrão, em aço inoxidável, os 
quais eram introduzidos nos botijões 
criogênicos como mostra a Figura 2. 
 

 
1 

2 

3 

4 

5 

Tampa plástica 

Vidro 

Cesta de Arame  

Cano de PVC  

Água destilada. 

Figura 1. Recipiente hermético utilizado no umedecimento  
das sementes 
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2.6 Análise estatística  

 

Os dados obtidos experimentalmente 
foram avaliados em um delineamento 
inteiramente casualizado, disposto em fatorial. 
A comparação entre as médias foi efetuada 
através do teste de Tukey a 5% de probabilidade 
(SANTOS e GHEHY, 2003). O programa 
computacional utilizado foi o Assistat, versão 
6.5 (SILVA e AZEVEDO, 2002), com quatro 
repetições.  

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 
A análise de variância revelou efeito 

altamente significativo para os fatores lote e teor 
de umidade e sua interação (Tabela 1),  na qual  
ainda   se observa a existência de um coeficiente 
de variação inferior a 10%, que estatisticamente 
é classificado como baixo (SANTOS e  
GHEHY , 2003). 

Na Tabela 2 encontram-se os resultados 
da germinação de sementes dos três lotes de 
endro com teor de umidade de 7, 9, 11, 13 e 
15% b.u. durante 60 dias de armazenamento, 
com a finalidade de se determinar o teor de 
umidade limite para a sua crioconservação. De 
acordo com esses resultados, observa-se que 
sementes com teor de umidade abaixo de 7% e 
acima de 11% quando imersas no nitrogênio 
líquido e temperatura de -196 ºC diminuíram a 
sua germinação, indicando haver uma ação 
negativa do frio a essas umidades (≤ a 7% e ≥ a 
11%) para as sementes crioarmazenadas a esses 

teores de umidade. Estes resultados permitem 
concluir que o teor de umidade ideal para a 
crioconservação de sementes de endro estão 
entre 9 e 11%. 

Para Almeida (2006) o teor de umidade 
das sementes, sua composição química e as 
velocidades de congelamento e 
descongelamento são os fatores que 
habitualmente, consideram-se como 
determinante do efeito da crioconservação sobre 
as sementes, assim como as sementes de menor 
tamanho, uma composição química rica em 
lipídeos ou velocidade de 
congelamento/descongelamento inadequadas, 
pode afetar a viabilidade das sementes. 

Não obstante, nem o teor de umidade, 
nem o tamanho das sementes, nem as 
velocidades de congelamento e/ou 
descongelamento, parecem justificar as 
respostas observadas na imersão em nitrogênio 
líquido dos três lotes de sementes avaliados 
nesse trabalho, uma vez que as mesmas 
apresentaram teor de umidade inicial entre 10-
11% e germinação 99, 90 e 78%. Ademais, 
utilizou-se em todos os casos o mesmo 
protocolo de crioconservação em que as 
velocidades de congelamento e 
descongelamento foram iguais para todas as 
sementes dos três lotes. 

A perda de germinação que se observa 
entre os lotes pode ser devido à origem dos 
lotes, uma vez que as sementes apresentam 
níveis de qualidade variáveis em função do seu 
histórico, que vai da maturação fisiológica até o 
armazenamento e sua distribuição. Popinigis 
(1985) tratando do tema afirma que a velocidade 
de transformação degenerativa das sementes 

Figura 2. Botijões criobiológicos. 
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depende das condições as quais as mesmas são 
expostas no campo, antes e durante a colheita, 
dos métodos de colheita, de secagens, 
beneficiamento e das condições de 
armazenamento. Afirmativa que justifica, em 
parte, as diferenças no comportamento dos lotes 
de sementes de endro, quanto a crioconservação 
acima, abaixo e no intervalo do teor de umidade 

para a crioconservação; entretanto, para todas as 
sementes dos três lotes, os resultados indicam 
uma faixa de teor de umidade ideal para a 
crioarmazenagem (9-11%), cujos dados 
confirmam, para essa faixa de teor de umidade 
que a crioconservação pode ser um método 
adequado para a conservação das sementes de 
endro. 

 
Tabela 1. Análise de variância e coeficiente de variação da germinação das sementes de endro 
embebidas no nitrogênio  líquido por um período de sessenta dias no LAPPA, Campina Grande, 2005. 

Fonte de 
Variação 

Grau de Liberdade Soma do 
Quadrado 

 

Quadrado Médio Variável do Teste 
F 

Lotes (L) 2 4904,40 2452,20 411,75** 
Umidade (U) 4 17954,27 4488,57 753,68** 
L x U 8 761,93 95,24 15,99** 
Resíduos 45 268,00 5,95  
CV = 3,92     

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade  
 
Esses resultados vêm reforçar, a 

exemplo de outros estudos, que menores teores 
de umidade garantem a manutenção da 
qualidade das sementes durante o 
armazenamento em nitrogênio líquido 
(ALMEIDA et al., 2000), e, com clareza que 
esse teor de umidade está dentro de um 
intervalo no qual abaixo ou acima destes níveis 
de umidade haverá prejuízos a 
crioarmazenagem. Afirmativa que esta de 
acordo com os dados de Almeida et al. (2002) 
ao afirmarem da importância em se estabelecer 
o teor limite de umidade ideal para que se possa 
garantir a crioarmazenagem com sucesso. 

Stanwood e Roos (1979) submeteram 
sementes de hortaliças e de flores a imersão em 
nitrogênio líquido durante, 7, 30 e 80 dias e 
verificaram ausência de efeito prejudicial a 

viabilidade das sementes e apontaram a 
crioconservação como um meio promissor para 
a conservação de alimentos a longo prazo. 

Silva et al. (2003) avaliaram a qualidade 
fisiológica de sementes de espécies medicinais, 
comercializadas em embalagens aluminizadas e 
concluíram que lotes diferentes, as sementes 
respondem de forma diferente, frente a sua 
viabilidade apesar de estarem dentro do prazo 
de viabilidade. 

Para estimar a germinação de cada lote 
em que suas sementes foram crioarmazenadas a 
diferentes umidades, testaram-se equações 
polinomiais e, elegeu-se a que melhor 
representou cada situação, considerando-se a 
significância do teste “F” e o coeficiente de 
regressão (R2) cuja representação gráfica 
encontra-se na Figura 3. 

 
 

Tabela 2. Valores médios da germinação das sementes de três lotes de endro crioarmazenadas com cinco diferentes 
teores de umidade após 60 dias. Campina Grande, PB, 2005. 
 

Teor de Umidade (%) Lote 1 Lote 2 Lote 3 
7 71,50 cA 54,50 bB 42,50 cC 
9 93,50 bA 83,00 aB 66,50 bC 

11 98,50 aA 82,00 aB 73,00 aC 
13 60,25 dA 41,25 cB 40,50 cB 
15 47,25 eA 41,25 cB 39,00 cB 

*classificação com letras minúsculas para coluna e maiúsculas para linha. 
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LOTE 1

y = 0,44x3 - 16,55x2 + 194,18x - 629,30

R2 = 0,93
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LOTE 2

y = 0,73x3 - 25,88x2 + 290,28x - 961,80

R2 = 0,93
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LOTE 3

y = 0,50x3 - 18,28x2 + 210,23x - 708,01

R2 = 0,88
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Figura 3. Equações matemáticas que representam a germinação das sementes de endro armazenada em nitrogênio 
líquido. LAPPA, C. Grande, PB, 2005 
 

Mediante a Figura 3 foi mais uma vez 
comprovado como faixa do teor limite da 
umidade a compreendida entre 9 e 11% de 
umidade, havendo redução de germinação a 
partir desses valores. Os resultados obtidos 
estão de acordo com ALMEIDA et al. (2002) 
quando afirmam que é necessário se conhecer a 
umidade das sementes antes da crioconservação 
para sementes e esta pode ser imersa no 
nitrogênio líquido com a umidade recomendada 
para o emprego desta técnica, sem que seja 
furtado o objetivo da 
crioarmazenagem/conservação por tempo 
indeterminado. 

 
4 CONCLUSÕES 

 
1) O teor de umidade limite para a 

crioconservação das sementes de endro 
está entre 9 e 11% bu. 

2) A crioconservação das sementes de 
endro em temperatura criogênica de -196 
ºC diminui o percentual de germinação 
no intervalo de teor de umidade limite a 
nível próximo da germinação inicial. 

3) No intervalo de umidade de 
crioconservação, as sementes de endro 
germinaram com um percentual superior 
a 93% para o lote 1, 82% para o lote 2 e 
66% para o lote 3. 

4) A crioconservação demonstra ser uma 
boa alternativa para a conservação das 
sementes de endro. 
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