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O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de soluções crioprotetoras e tempos de imersão na 
sobrevivência de plúmulas criopreservados de coqueiro anão verde do Brasil de Jiqui (AVeBrJ), 
como alternativa para a conservação de recursos genéticos de coqueiro. Para os estudos de 
criopreservação de coqueiro foram testadas duas técnicas: Encapsulamento-desidratação e a 
Droplet-vitrificação de plúmulas excisadas de embriões zigóticos obtidos de plantas adultas do 
acesso AVeBrJ. Para avaliação da técnica do encapsulamento-desidratação, as plúmulas 
inicialmente pré-cultivadas por 72 horas em meio Y3 foram submetidas a duas soluções 
crioprotetoras compostas por meio Y3 suplementado com 0,5 e 1 M de sacarose. Para a técnica 
de droplet-vitrificação as plúmulas foram transferidas para solução de vitrificação PVS2 por 30, 
45 e 60 minutos. Na fase de regeneração, em ambas as técnicas, as culturas foram mantidas em 
sala de crescimento. Após três meses de cultivo in vitro, os explantes (-NL e + NL) foram 
avaliados quanto à porcentagem de sobrevivência e indução de calos embriogênicos. As soluções 
crioprotetoras compostas pelo meio Y3 suplementado com 0,5 e 1 M de sacarose proporcionam 
sobrevivência de plúmulas encapsuladas de coqueiro AVeBrJ, podendo ser recomendadas para 
futuros protocolos de criopreservação. O tempo de imersão de 30 minutos em solução de 
vitrificação PSV2 induz maior sobrevivência de plúmulas submetidas a droplet-vitrificação. 
Estudos adicionais deverao ser conduzidos para a seleção de meios de cultura para indução de 
embriogenese somática na fase de recuperação.  
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