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Resumo: A conservação de sementes é considerada uma forma eficiente de preservação 

de germoplasma ex situ, contudo, essa técnica é indicada para espécies que apresentam 

tolerância à baixas temperaturas e umidade. O objetivo do trabalho foi avaliar a 

tolerância à dessecação e o armazenamento a médio-longo prazo de sementes de 

macaúba em diferentes temperaturas por até 360 dias. Inicialmente, as sementes foram 

avaliadas quanto a tolerância à dessecação em sílica gel por até 168 horas. Para tanto, a 

cada 24 horas foram determinadas a umidade e a viabilidade das sementes. Uma vez 

determinada a melhor umidade, as sementes foram armazenadas a -196, -20, 6 e 25 °C 

por períodos de 0, 90, 180 e 360 dias. Para avaliar a viabilidade e germinação, após cada 

período de armazenamento, os embriões zigóticos foram excisados e cultivados in vitro. 

Os resultados indicaram que as sementes de macaúba podem ser dessecadas para 

valores de até 4,3% de umidade, sem perda da viabilidade e com germinabilidade 

superior a 90%. As sementes armazenadas por até 360 dias apresentaram perda gradual 

da viabilidade ao longo dos períodos de avaliação em todas as temperaturas testadas. Ao 

final do experimento, a germinação atingiu valores de 46, 43, 50 e 57% nas 

temperaturas de 25, 6, -20 e -196 °C, respectivamente. Diante dos resultados, conclui-se 

que as sementes de macaúba não atendem as definições de comportamento ortodoxo e a 

categoria subortodoxa pode ser a mais adequada para classificá-las. 
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