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O meio nutritivo é composto por 
componentes essenciais e opcionais 

Essenciais Sais inorgânicos

Hidratos de Carbono

Vitaminas

Reguladores de 
crescimento

Opcionais Azoto orgânico

Ácidos orgânicos

Substâncias complexas

O MEIO DE CULTURA

ÁGUA

!Composição variável em função das 
dimensões do explant inicial



ÁGUA

"Destilação: processo clássico de purificação da água que 
permite eliminar os compostos orgânicos, ainda que não seja 
100% eficaz para a remoção da componente mineral

!Componente básico de todos os meios de cultura, a qualidade 
da água utilizada é condição sine qua non, para se obter sucesso 
na cultura de tecidos. 

!Mais do que qualquer outro constituinte dos meios, a água 
pode contribuir com impurezas que podem por em causa a  sua 
utilização:

-Sais minerais
-Compostos orgânicos
-Óleos
-Produtos corrosivos
-Metais pesados

!Métodos de purificação da água

"Desmineralização: através da passagem da água numa 
coluna de resinas de troca catiónica e aniónica, obtém-se água 
livre de sais minerais (EC < 2µS/cm).

"Osmose inversa: Neste sistema, a água é separada dos 
microorganismos em suspensão e moléculas de elevado peso 
molecular, quando é forçada a passar através de uma membrana 
permeável, devido a um diferencial de gradientes de pressão.



AGENTES GELIFICANTES

!Ágar: produto natural extraído das algas 

!Gelrite: agente gelificante (hetero-polissacárido) 
produzido pela bactéria Pseudomonas elodea

!Concentração 
de ágar

Vs.
Potencial hídrico

Um gel duro, por excesso de ágar é frequentemente nefasto para 
o crescimento dos tecidos. Por outro lado, os meios com baixa 
concentração em ágar perdem água facilmente por evaporação, 
sendo por outro lado difícil manter neles os explants
correctamente posicionados. A escolha da quantidade de ágar 
resulta de um compromisso entre um meio duro que minimize as 
perdas de água e um meio mole que permite uma melhor difusão 
dos nutrientes. Para uma mesma quantidade de ágar, os géis são 
mais ou menos consistentes dependendo da acidez do meio 

!Concentração em ágar e características do meio



SAIS INORGÂNICOS

MACRONUTRIENTES: N, K, P, Ca, S, Mg 

São usados em quantidades milimolares 

Para a grande maioria dos propósitos da cultura in 
vitro o meio deverá conter pelo menos entre 25 a 60 
mM de azoto inorgânico.

As células podem 
crescer com nitrato 
como única fonte de 
azoto, no entanto 
geralmente observa-se 
um efeito benéfico se 
for incorporado 
amónio ou outra fonte 
de azoto na sua 
forma reduzida.

25 - 40 mM

2 - 8 mM

!As células vegetais podem ainda utilizar outras fontes 
de azoto:

-Ureia
-Glutamina
-Caseína hidrolisada.

N



K 20 mM ou mais, podendo ser 
adicionado na forma de nitrato 
(KNO3), cloreto (KCl) ou fosfato 

(KH2PO4)P

S
Ca
Mg São geralmente usados em 

concentrações que variam entre 
1 e 3 mM

NOTA: As plantas toleram bem quantidades 
relativamente elevadas de Cloro e Sódio. Este 

último catião, ainda que não seja necessário no 
meios de cultura das plantas superiores, pode ser 

essencial na cultura de plantas halófitas e C4.

SAIS INORGÂNICOS 
(cont�)

A adição de sulfato de magnésio (MgSO4.7H2O), 
satisfaz normalmente tanto as necessidades de 
magnésio como de enxofre.



MICRONUTRIENTES Fe, Mn, Zn, Bo, Cu, Co e Mo 

São usados em quantidades micromolares

Fe

Co

Cu e Zn

O Ferro é normalmente utilizado sob a forma de quelato 
(FeEDTA) e é importante para a formação dos 
percursores da clorofila

São importantes na oxidação dos compostos fenólicos 

Bo
È necessário para manter a actividade meristemática, 
estando envolvido na síntese das bases azotadas, 
especialmente o uracilo.

Componente essencial da vitamina B12

!Relação com a actividade dos reguladores de crescimento

Zn              Auxinas : O zinco, está directamente 
relacionado com a síntese do triptofano, precursor do IAA.

Bo              Auxinas/Citocininas: Uma carência em Boro, 
aumenta o balanço auxina/citocinina, uma vez que a 
sintese de citocininas é reduzida em casos de carencia
deste elemento.

SAIS INORGÂNICOS 
(cont�)



Hidratos de carbono

Sacarose
Glucose

Frutose
Maltose
Galactose

AmidoSorbitol

2 - 5 %

Hidratos de Carbono

Devido à reduzida ou nula capacidade fotossintética dos 
explantes cultivados in vitro, os hidratos de carbono são a 
fonte de energia dos tecidos e funcionam ainda como um 

regulador do potencial osmótico do meio de cultura

Durante o 
processo de 

cultura, a 
sacarose 

adicionada ao 
meio de cultura, 

é total ou 
parcialmente 

hidrolisada  em 
glucose e 

frutose 



Vitaminas

Naturalmente, as plantas sintetizam  as vitaminas 
necessárias para o crescimento e desenvolvimento. 

No entanto, em cultura in vitro algumas vitaminas 
poderão vir a ser limitantes

Tiamina (B1)

É a única vitamina 
totalmente 

indispensável para 
o crescimento das 

células vegetais, se 
bem que as bases 
bioquímicas desta 
necessidade não 

estejam ainda 
esclarecidas.

Ácido nicotínico(B3) 
e Piridoxina (B6)

Alguns meios contêm: pantotenato de cálcio, biotina, 
riboflavina, ácido ascórbico, ácido p-amino-benzóico

VITAMINAS



Adaptado de Zryd, J.P. (1988)

Reguladores de Crescimento

0,001-10mgl-1 0,03-30 mgl-1



Preparação do Meio de 
Cultura

!PREPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES MÃE

!DILUIÇÃO DOS SAIS  MINERAIS, HIDRATOS DE 
CARBONO, ALGUMAS VITAMINAS E REGULADORES 
DE CRESCIMENTO E AJUSTE DO VOLUME

!MEDIÇÃO E CORREÇÃO DO pH

!ADIÇÃO DO GELIFICANTE

!COSER O AGAR, ATÉ O MEIO TER UM ASPECTO 
LIMPIDO

!ADIÇÃO DOS COMPOSTOS TERMO-LABEIS

!DOSEAMENTO NOS RECIPIENTES  DE CULTURA

!ESTERILIZAÇÃO

!CONSERVAÇÃO



!PREPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES MÃE

Procedimento

Existem na prática duas formas de preparar meios de cultura

a) Preparar um litro de meio de cultura pesando e 
adicionando sucessivamente cada um dos compostos

b) Preparar um litro de meio de cultura a partir de 
soluções mães (ou stock) previamente preparadas e 
armazenadas

Preparação de uma solução stock de macronutrientes

No existe na prática uma regra geral para preparação das 
soluções-stock, cada laboratório pode desenvolver um 
protocolo próprio segundo as suas necessidades. Assim a 
concentração das soluções stock de macronutrientes pode 
ser 20, 50 ou 100 vezes concentrada (ver Tabela) . Os 
micronutrientes dada as suas baixas concentrações em que 
são usados devem ser preparados em soluções stock de 
concentrações superiores a 500 vezes.

As tabelas seguintes apresentam as concentrações das 
soluções stock para o meio  de Murashige e Skoog (1962) e 

as concentrações finais por litro de meio



3703700MgSO4.7H2O

1701700KH2PO4

4404400CaCl2.2H2O

190019000KNO3

165016500NH4NO3

Concentração 
final (mg l-1)

Stock  x10
(mg l-1)

Composto

Macronutrientes

Adicionar 10 ml do stock de macros por cada litro 
de meio para obter a concentração final desejada

Macronutrientes  de 

Murashige e Skoog, 1962 (MS)



8.6860ZnSO4.7H2O
0.8383KI
0.2525NaMoO4.2H2O

0.0252.5CoCl2P.6H2O

0.0252.5CuSO4.5H2O

6.2620H3BO3

22.32230Mn SO4.7H2O

Concentração 
final (mg l-1)

Stock  x100
(mg l-1)

Composto

Micronutrientes

Adicionar 1 ml do stock de macros por cada litro 
de meio para obter a concentração final desejada

Micronutrientes  de

Murashige e Skoog, 1962 (MS)



Biotina?

10020Mio-inositol

2.00.40Glicina

0.50.10Piridoxina-HCl

0.50.10Ac. Nicotínico

0.10.02Tiamina-HCl

Concentração 
final (mg l-1)

Stock  x500
(mg l-1)

Composto

Vitaminas

Adicionar 5 ml do stock de macros por cada litro 
de meio para obter a concentração final desejada

Vitaminas  de

Murashige e Skoog, 1962 (MS)



Para preparar uma solução stock de quelato de Ferro 10 vezes 
concentrada proceder da seguinte forma:

1. Dissolver 2.78 g de sulfato ferrosos heptahidratado em 350 ml 
de água destilada ou bidestilada

2. Dissolver num outro recipiente 3.73 g de Na2-EDTA (Ácido-
etileno-diaminotetracético, sal di-sódica). Levar a 
aquecimento é recomendável

3. Quando os dois componentes se tenham dissolvido 
completamente, combinar ambas as soluções e levar o 
volume final a 1 litro usando água destilada ou bi-destilada. A 
solução obtida deverá ser levemente amarela e transparente. 
A concentração dos componentes usados na preparação, 
baseia-se na formulação de base do meio de Murashige e 
Skoog, 1962

Preparação de uma solução stock

de Quelato de Ferro (x10)

Preparação das soluções stock

dos reguladores de crescimento

As auxinas são geralmente usadas nas culturas de tecidos a 
concentrações entre 0.01-10.0 mg l-1. 

As citocininas são geralmente usadas a concentrações entre 0.1-
10.0 mg l-1. 



Modo de preparação: 
A seguinte formula pode ser usada para efectuar cálculos 
de concentrações e volumes desejados.

Quant. Reg.      Volume do 
Desejado           MeioX

Concentração da 
Solução Stock

=
Volume da 
Solução Stock 
Requerida

0.010.050.10.20.410.0

0.0010.0050.010.020.041.0

0.000
5

0.00250.0050.010.020.5

0.000
1

0.00050.00050.0020.0040.10.01

10 l2 l1 litro500250

A 
Concentração da solução final (mg l-1

C 
Quanti
dade a 
usar 

em ml

B
Concentraçã
o da solução 

stock



Os ingredientes termoestáveis são autoclavados; os 
termolabeis são filtrados

Autoclavagem: Um processo de autoclavagem adequado 
requer a manutenção de uma temperatura constante e da 
correspondente pressão, durante um tempo determinado. 
Por exemplo, a 50 kPa correspondem 112°C, e a 100 kPa
correspondem 120°C. O tempo de esterilização depende 
do volume dos recipientes nunca devendo ser inferior a 

15minutos. 
Filtração: Utilizam-se membranas esterilizadas com poro 

não superior a 0,22µm. As soluções são esterilizadas para 
um recipiente previamente esterilizado.

!Esterilização dos meios de cultura:

Trabalho em Condições de 
Assepsia (Cont�)

PRINCIPIO DE 
FUNCIONAMENTO

VÁRIOS MODELOS 
DE AUTOCLAVES

Acessórios



Esterilização dos meios Esterilização dos meios 
de culturade cultura

A esterilização dos meios de cultura é realizada 
por em autoclave (em geral 121º ; 1 bar) 
dependendo o tempo mínimo da esterilização do 
volume do meio no recipiente a esterilizar. A 
tabela em baixo pode servir de guia para 
determinar o tempo mínimo de esterilização para 
meios de cultura.

63400031250

48200028100

4010002550

355002025

Tempo mínimo 
de autoclavagem 

(min)

Volume do meio 
por recipiente 

(ml)

Tempo mínimo 
de autoclavagem 

(min)

Volume do 
recipiente (ml)

Tabela 2. Tempo mínimo de esterilização em autoclave 
(121ºC; 1 bar) para meios de cultura.



Características dos meios de cultura 

(cultura de células vegetais)

Meios líquidos

Meio de 
cultura

Sólidos Dupla fase

Apresentam a vantagens 
económicas por não 
conter ágar, sendo 

ademais as sub-culturas 
mais rápidas por não ser 
necessária a manipulação 

das plantas (usados 
geralmente em bio-

rectores e reactores de 
pequena escala)

Desvantagem: requerem 
de sistemas de agitação 

constante.

Os meios sólidos são solidificados 
com ágar, agargel, fitagel, gelrite, 
etc. (ver tabela)Nestes tanto a 
qualidade como a quantidade do 
agente solidificante influenciam as 
culturas. A dureza do gel obtido 
depende da concentração usada e 
do tipo de substância seleccionada 
(6 a 8 g. Para o ágar). Um gel 
duro é frequentemente nefasto 
para o crescimento das culturas, 
por outro lado os meio com baixa 
concentração do agente solidi-
ficante perdem água rapidamente 
por evaporação, sendo por outro 
lado difícil manter os explants
correctamente posicionados.



.08.04.06.254.57.2-7.726-283.5-5.011. Agargel
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.859.56.5-7.027-311.5-2.512. Phytagel

.17________10. Ácido   
Algínico

__< 17.0-8.026-306-109. Agarose

.152.27.0-7.525-276-108. Ágar lavado

.022.06.5-7.030-356-127. Ágar 
purificado

.033-46.5-7.034-374-86. Ágar alta 
gelif.

.093-67.0-7.534-365-115. Ágar tipo M

.023-47.5-8.026-285-104. Ágar tipo-E

.015-67.2-7.526-286-123. Ágar tipo A

.173-76.5-7.032-396-122. Ágar 
Bacteriológico

.302-5%7.0-7.532-356-121. Ágar

Conteúdo iónico 
(análise típico ICP)

CinzasPH 
a 1.5%

Temp.
de 

gelific. 
ºC

Quant. 
por 
litro
(g)

Tipo



Usos Recomendados
o Ágar Para uso geral em investigação e 

produção
o Ágar bacteriológico Ágar de grado bacteriológico para 

trabalhos em microbiología
o Ágar Tipo A Para uso geral, bom ágar 

bacteriológico
o Ágar Tipo E Para usos geral
o Ágar Tipo M Para uso geral 
o Ágar Alta Gelificação Gel firme
o Ágar Purificado Altamente purificado para 

investigação e cultura de 
protoplastos

o Ágar Lavado Altamente purificado para 
investigação e cultura de 
protoplastos. Lavado com água e 
solventes

o Agarose Gelifica a baixas temperaturas, muito 
claro e transparente

o Ácido Algínico Ácido poli-urónico que forma geles. 
Excelente produto para protoplastos 
ou células em suspensão

o Agargel Mistura de ágar e Phytagel que 
possuem aspectos positivos de ambos 
produtos. Produz um gel semi-claro

o Phytagel Produz um gel claro, sem cor e de 
consistência dura



Conservação dos meios de 
cultura e das soluções stock

As soluções stock deverão ser 
armazenadas em frascos de vidro ou 
recipientes de plástico opacos (para 
evitar a alteração dos compostos pela 
luz) e guardados no frigorífico (0-4ºC). 
A vantagem dos plásticos actuais 
(poliestirene, polisulfone), reside 
principalmente na possibilidade de 
obter formas e dimensões bem 
adaptadas as necessidades dos 
laboratórios e na sua ausência de 
contaminantes iónicos.

As soluções stock de vitaminas 
deverão ser armazenadas no 
congelador e descongeladas á 
temperatura ambiente


