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Cleome spinosa Jacq. é uma espécie usada na medicina popular que tem sido 
investigada por estratégias biotecnológicas, já tendo sido estabelecidos protocolos de 
micropropagação e calogênese. Entretanto, o cultivo e a manutenção sob condições in 
vitro é suscetível a contaminações e variações somaclonais. Nesse sentido, a 
conservação in vitro em longo prazo via criopreservação é indicada. Este trabalho 
objetivou a conservação de ápices caulinares oriundos de plantas propagadas in vitro 
de C. spinosa utilizando a técnica de vitrificação. Ápices isolados (1,5 mm) foram 
pré-tratados em meio de cultura MS semi-sólido acrescido de 0,3 M de sacarose (24 
h) ou em concentrações crescentes de sacarose 0,25 M - 0,5 M (48 h). Em seguida, 
foram transferidos para criotubos (2mL) e expostos à solução de loading (20 min) 
com posterior exposição à solução de vitrificação PVS2 (0°C ou 25°C) por 15, 30, 45 
ou 60 min. O resfriamento foi realizado pela imersão dos criotubos em nitrogênio 
líquido (NL) por cerca de 2 h e para o reaquecimento, o material foi transferido para 
banho-maria (39°C por 2 min). A seguir, os ápices foram expostos à solução de 
unloading (1,2 M de sacarose) por 20 min e, posteriormente, inoculados em meio de 
recuperação (MS sem suplementação hormonal ou contendo 0,5 mg.L-1 de BAP). 
Como controle, ápices submetidos à PVS2 foram transferidos para a solução 
unloading, sem imersão em NL, e, em seguida, inoculados no meio de recuperação. A 
eficiência do processo de criopreservação foi avaliada pelas porcentagens de 
sobrevivência e recuperação dos ápices após 30 e 60 dias da imersão em NL, 
respectivamente. Os protocolos de pré-tratamento avaliados não mostraram diferenças 
significativas quando testados nos ápices não imersos em NL, enquanto que para os 
materiais imersos em NL, o pré-tratamento em 0,3 M de sacarose resultou em maiores 
valores de sobrevivência e recuperação. A exposição dos ápices à PVS2 em 
temperatura de 25°C foi mais eficaz para a recuperação dos ápices quando comparada 
ao tratamento em temperatura reduzida (0°C). As maiores taxas de sobrevivência 
(30%) e recuperação (26,6%) ocorreram após exposição à PVS2 (25°C) por 30 min. A 
suplementação com BAP foi essencial para a recuperação dos ápices criopreservados. 
Os resultados alcançados demonstram o potencial do uso da criopreservação para a 
conservação in vitro de C. spinosa por meio da técnica de vitrificação. 
(CETREINA/UERJ, FAPERJ, CAPES). 
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