
   

Revista Ceres

ISSN: 0034-737X

ceresonline@ufv.br

Universidade Federal de Viçosa

Brasil

Lopes Teixeira, Silvio; Torres Teixeira, Márcia; Campanati, Marilaine; Ferreira de Almeida,

Robson

CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS, PELA COMBINAÇÃO DE ESTERILIZANTES

QUÍMICOS E FORNO DE MICROONDAS

Revista Ceres, vol. 52, núm. 301, 2005

Universidade Federal de Viçosa

Viçosa, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=305242981002

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3052
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3052
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=305242981002
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=305242981002
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=3052&numero=42981
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=305242981002
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3052
http://www.redalyc.org


Revista Ceres, 52(301): 343-349,2005 

 

CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS, PELA 

COMBINAÇÃO DE ESTERILIZANTES QUÍMICOS 

E FORNO DE MICROONDAS
1 

 

Silvio Lopes Teixeira
2
 

Márcia Torres Teixeira
3
 

Marilaine Campanati
4
 

Robson Ferreira de Almeida
5
 

 

RESUMO 

 

Dados obtidos pelos autores em experimento anterior, ainda em fase de 

publicação, mostraram a baixa eficiência do forno de microondas na esterilização de 

meios de cultura no estado líquido e sugerem a necessidade de modificação na 

metodologia até agora proposta. Esta fase da pesquisa permitiu vislumbrar a possibilidade 

de se desenvolver uma metodologia que combine a esterilização química do meio 

nutritivo pelo emprego de baixa concentração de NaOCl, com a esterilização 

complementar dos frascos contendo o meio de cultura, em forno de microondas. Quando o 

NaOCl foi adicionado ao meio de cultura 15 minutos antes do tratamento no forno de 

microondas, ocorreu redução do pH a níveis que impediram a solidificação do agar, mas 

quando se adotou um intervalo de quatro horas entre estas duas operações, a redução do 

pH não teve importância prática, embora a eficiência da esterilização tenha sido reduzida.  
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ABSTRACT 

 

STERILIZATION OF PLANT TISSUE CULTURE NUTRIENT MEDIA 

BY COMBINING CHEMICAL STERILIZERS AND MICROWAVE 

OVEN TREATMENT 

 

Unpublished data obtained by the authors in a previous experiment showed the 

low efficiency of the microwave oven in sterilizing liquid nutritive media for plant tissue 

culture, suggesting changes in the current methodology. This research showed the 

possibility of developing a new methodology combining chemical sterilization of nutrient 

medium by NaOCl with sterilization of the culture flasks in microwave oven.  
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When NaOCl was added to the nutrient medium 15 minutes before the microwave oven 

treatment, the pH decreased, preventing agar solidification, but when a 4-hour interval 

was allowed between the two operations, pH decrease was not important, although 

sterilization efficiency decreased. 

 

Key words: micro-propagation, microwave oven, sterilization. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A esterilização de vidraria, meios de cultura e materiais cirúrgicos em laboratório, 

feita normalmente por meio de autoclavagem (3), é uma técnica dispendiosa, devido ao 

elevado custo do equipamento e elevado consumo de energia. Além disso, a autoclavagem 

pode levar à decomposição de componentes do meio de cultura, como a sacarose (1, 12). 

Por isso, a substituição desta técnica de esterilização por alguma outra menos dispendiosa 

ou que não afete a composição do meio de cultura seria altamente desejável. O uso do 

forno de microondas com esta finalidade tem sido tentado, mas sem completo sucesso, 

quando se trata de meio líquido. A eficiência do forno de microondas já foi comprovada 

na destruição de bactérias (6) e fungos (5) localizados sobre superfícies secas, como 

instrumentos odontológicos (8) e de laboratório (9), recipientes plásticos para meios de 

cultura (10) e outros equipamentos (2, 4). Todavia, em meios de cultura líquidos o 

equipamento não apresenta eficiência total, devido à ebulição e transbordamento 

prematuros do líquido, antes da sua completa esterilização (13). Mesmo na esterilização 

de materiais sólidos, a eficiência do forno de microondas depende do controle eficiente de 

uma série de fatores (II). Na primeira parte desta pesquisa, dados ainda em fase de 

publicação confirmaram a baixa eficiência do forno de microondas como único método de 

esterilização. A presente pesquisa teve como objetivo investigar a possibilidade de se 

combinar o uso do NaOCl como esterilizante químico do meio de cultura com a 

esterilização, no forno de microondas, dos frascos contendo o meio. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foi utilizado um forno de microondas Consul, modelo 400 WAVE (700 Watts), 

com possibilidade de trabalhar em potências de 1 (10%) a 10 (100%, ou 700 W). O prato 

do forno foi adaptado com suportes de polipropileno, para manter 75 tubos de ensaio de 

25 x 150 mm na posição vertical. A vidraria utilizada na preparação do meio de cultura foi 

previamente esterilizada por 5 min, em forno de microondas, juntamente com os tubos de 

ensaio, os quais foram mantidos na capela de fluxo laminar até o momento do seu 

enchimento com o meio de cultura. Como fonte de NaOCl, foi utilizado o produto 

comercial "Água Sanitária CAMPINHO", com 2% de cloro ativo. No primeiro teste, foi 

adicionada água sanitária ao meio de cultura contido em erlenmeyer, imediatamente antes 

da correção do pH, o qual foi padronizado em 5,7. +. 0,1. Após 15 minutos, o ágar já 

fundido no forno de microondas foi incorporado ao meio de cultura e vertido em tubos de 

ensaio de 25 mm de diâmetro, 150 mm de altura e 1 mm de espessura, à razão de 20 mL 

por tubo de ensaio, na capela de fluxo laminar. Os tubos foram fechados com tampa de 

polipropileno e novamente esterilizados no forno de microondas, por 10 minutos, à 



potência máxima. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com cinco 

tratamentos, 15 repetições e um tubo de ensaio por unidade experimental. 

Os tratamentos consistiram em água sanitária adicionada ao meio de cultura nas 

diluições de 1/20; 1/10; 1/6,7; 1/5; e 1/4, de modo que se obtenham, aproximadamente, 

0,1; 0,2; 0,3; 0,4; e 0,5% de cloro ativo no meio. Foi adicionado um tubo de ensaio extra 

em cada tratamento, para a determinação do pH final após a fusão, esfriamento e 

solidificação do ágar. Os parâmetros observados foram: pH final, consistência do ágar e 

porcentagem de culturas esterilizadas. 

No segundo teste, ao meio de cultura contido em erlenmeyer foi adicionada a água 

sanitária, logo após o ajuste do pH; em seguida, o frasco foi fechado com uma mecha de 

algodão. Quatro horas após, o ágar já fundido no forno de microondas foi incorporado ao 

meio, sendo este, vertido em tubos de ensaio de 25 mm de diâmetro, 150 mm de altura e 1 

mm de espessura, à base de 20 mL por tubo de ensaio, na capela de fluxo laminar. Os 

tubos foram fechados com tampa de polipropileno e novamente esterilizados em forno de 

microondas por 10 minutos, à potência máxima. O delineamento experimental foi em 

blocos ao acaso, com cinco tratamentos, 15 repetições e um tubo de ensaio por unidade 

experimental. Os tratamentos consistiram na adição de O, 8, 10, 12, e 14 gotas de água 

sanitária em 300 mL de meio de cultura, de modo que se obtenham, aproximadamente, O; 

0,24; 0,30; 0,36; e 0,42% de cloro ativo. Foi acrescentado um tubo de do pH, 18 horas 

após microondas. ensaio a mais em cada tratamento, para a determinação a esterilização 

do meio de cultura, no forno de micro-ondas. 

As bases das tampas dos tubos de ensaio foram vedadas com parafilm e as culturas 

incubadas por todo o tempo em sala de crescimento, com temperatura de 27+2°C, 

fotoperíodo de 16 horas e irradiância de 19 µmol.m
-2

.s
-1

, fornecida por tubos fluorescentes 

Osram® , luz do dia e 40 Watts de potência. 

Os parâmetros observados foram: pH final, número e porcentagem de culturas 

esterilizadas. 

A coleta de dados correspondentes à contaminação do meio de cultura foi feita 

pelo aspecto visual das culturas, após uma semana. Os limites de confiança das 

percentagens foram derivados de tábuas de distribuição binomial de Rohlf e Sokal (7). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Pelos dados do Quadro 1, observa-se que todas as diluições de água sanitária, no 

primeiro experimento, garantiram esterilização completa do meio de cultura, embora 

tenha ocorrido redução constante do pH e na capacidade de solidificação do ágar à medida 

que se reduziu a diluição da água sanitária de 1/20 (0,1% de cloro ativo) para 1/4 (0,5% de 

cloro ativo). À diluição de 1/20 (0,1% de cloro ativo) correspondeu o pH 5,0 e 

solidificação normal do meio de cultura, permitindo supor que esta seria uma situação 

favorável ao crescimento e desenvolvimento de tecidos de grande número de espécies. 

Porém a diluição de 1/10 (0,2% de cloro ativo) já se mostrou imprópria, 

 



 
 

devido à redução do pH para 2,8, além de redução na consistência do meio, o mesmo 

observando-se para as diluições inferiores a 1/10 (concentrações superiores a 0,2% de 

cloro ativo), que resultaram em pHs ainda mais baixos e meio completamente líquido. 

Diferentemente do verificado no primeiro teste, embora o pH no segundo (Quadro 2) 

tenha apresentado tendência para queda progressiva com o aumento da concentração de 

NaOCl (aumento do número de gotas de água sanitária), essa tendência foi muito pequena 

com o pH mantendo-se entre 5,61 em ausência de NaOCl e 5,44 com a concentração 

máxima de 0,42% (14 gotas de água sanitária/300 mL, de água). Além disso, o ágar 

solidificou-se normalmente em todos os tratamentos. 

 

 
 

O máximo atingido de esterilização foi de 92,9%, quando se utilizou a 

concentração máxima de 0,42% de NaOC1 (14 gotas de água sanitária/300 mL de água), 



diferentemente do que aconteceu no primeiro teste, em que todas as concentrações de 

Na0C1 promoveram completa esterilização. Considerando que a fusão do ágar e a 

esterilização final do meio de cultura foram efetuadas apenas 15 minutos após a adição do 

NaOCl no primeiro teste e após quatro horas no segundo, é provável que esta diferença de 

tempo seja responsável pela diferença das reações observadas nos dois testes quanto à 

manutenção do pH elevado e à solidificação do ágar no segundo teste. Não se encontrou 

na literatura consultada qualquer referência a este problema, mas pode-se supor que o 

aquecimento do meio de cultura após apenas 15 minutos da adição do NaOCl tenha 

acelerado a decomposição do composto, com rápida liberação do cloro nascente e 

conseqüente aumento do seu poder esterilizante, além de ter promovido reação entre ele e 

outros componentes do meio, resultando em queda acentuada do pH e não solidificação 

do ágar. Após quatro horas, no caso do segundo teste, o NaOCl residual no meio 

provavelmente já seria desprezível por ocasião do aquecimento durante a fusão do ágar e 

esterilização final. 

 

CONCLUSÕES 

 

1) A adição de Na0C1 ao meio de cultura causa redução do pH, e este efeito 

parece estar relacionado com o tratamento complementar no forno de microondas. 

2) A intensidade de redução do pH do meio de cultura pelo NaOCl parece 

depender do intervalo decorrido entre a adição do composto ao meio de cultura e o 

tratamento complementar no forno de microondas. 

3) O procedimento que resulta na esterilização completa do meio de cultura é 

prejudicial à solidificação do ágar, e aquele que permite a solidificação do ágar reduz o 

poder esterilizante do tratamento. 
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