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Introdução

A liberação e oxidação de compostos fenólicos é um 
dos maiores problemas a serem superados durante o 
cultivo in vitro, já que estes interferem no crescimento 
do material vegetal. O ácido ascórbico é uma 
substância antioxidante bastante recomendada para 
tentar solucionar esse problema, devido ao seu poder 
de reagir com metais presentes no meio de cultura, 
evitando que os mesmos fiquem disponíveis para se 
oxidarem [1]. 

A técnica de autoclavagem é comumente utilizada 
em laboratórios para esterilização de vidrarias, 
materiais cirúrgicos e meios de cultura, no entanto, 
além de ser uma operação dispendiosa, pode provocar a 
degradação de alguns componentes do meio e alterar 
seu pH [2]. 

A busca por novas opções que resultem em redução 
dos custos na micropropagação de plantas em 
laboratórios comerciais tem despertado grande 
interesse de pesquisas na área de cultura de tecidos 
vegetais. Dessa forma, a substituição da técnica de 
autoclavagem dos meios de cultura por outra que seja 
mais viável economicamente, como a esterilização 
química, torna-se altamente desejável. Os compostos 
clorados possuem um amplo espectro de atividade 
biocida e entre os mais utilizados estão o hipoclorito de 
sódio e o hipoclorito de cálcio, sendo este último 
menos tóxico para os tecidos vegetais[3].    

Esta pesquisa teve como objetivo verificar o efeito 
da adição de ácido ascórbico ao meio de cultura 
esterilizado com hipoclorito de cálcio.  

Material e métodos

O experimento foi conduzido no Laboratório de 
Cultura de Tecidos Vegetais, Departamento de 
Química da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, em Recife, PE.

Empregou-se o meio MS [4] básico, suplementado 
com 30 g.L-1 de sacarose e 0,1 g.L-1 de mioinositol, 
sem a presença de reguladores de crescimento e 
agentes solidificantes. A esterilização foi feita pela 

adição de hipoclorito de cálcio (CaOCl). Foram 
estabelecidos os seguintes tratamentos: T0- 0,144 g.L-1 de 
NaOCl; T1- 0,144 g.L-1 de NaOCl + 0,5 g.L-1 de ácido 
ascórbico; T2- 0,288 g.L-1 de NaOCl + 0,5 g.L-1 de ácido 
ascórbico e T3- 0,576 g.L-1 de NaOCl + 0,5 g.L-1 de ácido 
ascórbico. O pH foi ajustado para 6,1.

Em câmara de fluxo laminar, ambiente estéril para evitar 
contaminações por manipulação, o meio foi distribuído em 
frascos (30 mL por frasco) previamente lavados em solução 
de hipoclorito de sódio.

Posteriormente, os frascos contendo meio de cultivo 
foram mantidos em sala de crescimento com temperatura de 
27º ± 2ºC.

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente 
casualizado, com quatro tratamentos e 20 repetições por 
tratamento.

Diariamente, durante 5 dias, avaliou-se o índice de 
contaminação e o tipo de contaminação, se fúngica e/ou 
bacteriana.

Resultados e Discussão

Durante as avaliações observou-se que, após dois dias, 
60% das repetições dos tratamentos contendo ácido 
ascórbico apresentavam o meio com aparência turva, 
indicando a presença de contaminações por bactérias e/ou 
fungos. No oitavo dia (Figura 1), a contaminação chegou a 
100% nos tratamentos T1, T2 e T3, e 0% no T0 (Figura 2), 
o que comprova que há uma incompatibilidade entre a 
utilização conjunta de hipoclorito de cálcio e ácido 
ascórbico.

Os compostos clorados apresentam atividade biocida e 
oxidante [5] e esta deve ser a causa da incompatibilidade 
com o ácido ascórbico, que é um antioxidante. Como o 
hipoclorito age através do ácido hipocloroso, é possível 
que, de alguma forma, o antioxidante não permita sua 
liberação [6].

Ao utilizar 0,1 e 0,2 g.L-1 de CaOCl para esterilização de 
meios de cultura utilizados na embriogênese somática de 
Coffea canephora [7] foram observados resultados 
semelhantes ao meio autoclavado. Dessa forma, a mínima 
quantidade de CaOCl utilizada neste estudo (0,144 g.L-1, 



que corresponde a 0,01% de cloro ativo), já seria eficaz 
para esterilização dos meios de cultura, o que foi 
comprovado pelos resultados obtidos no tratamento T0 
(sem a presença de ácido ascórbico); na presença do 
antioxidante ácido ascórbico, entretanto, mesmo com o 
aumento da concentração de CaOCl, a esterilização não 
foi eficaz.

Assim sendo, a utilização de ácido ascórbico em 
meios que sejam esterilizados quimicamente não é 
recomendada.
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Figura 1. Aspecto dos meios de cultura MS submetidos à esterilização química mediante a 
adição de hipoclorito de cálcio (NaOCl): T0- 0,144 g.L-1 NaOCl; T1- 0,144 g.L-1 NaOCl + 
0,5 g.L-1 ácido ascórbico (AAsc); T2- 0,288 g.L-1 de NaOCl + 0,5 g.L-1 AAsc; T3- 0,576 g.L-

1 NaOCl + 0,5 g.L-1 AAsc. Da esquerda para a direita: T0 - ausência de contaminação; 
tratamentos T1, T2 e T3 com turbidez decorrente da presença de bactérias e/ou fungos.



Figura 2. Percentual de contaminações bacterianas e bacterianas + fúngicas 
em meios de cultura MS submetidos à esterilização química mediante a adição 
de hipoclorito de cálcio (NaOCl): T0- 0,144 g.L-1 NaOCl; T1- 0,144 g.L-1

NaOCl + 0,5 g.L-1 ácido ascórbico (AAsc); T2- 0,288 g.L-1 de NaOCl + 0,5 
g.L-1 AAsc; T3- 0,576 g.L-1 NaOCl + 0,5 g.L-1 AAsc.


