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INSTRUÇÕES DE USO 

 
AGAR EOSINA AZUL DE METILENO (EMB LEVINE) 

Meio seletivo para isolamento de bactérias entéricas gram-negativas (padronizado com a Farmacopéia US) 
 

Descrição: 
O Agar EMB Levine é um meio seletivo para isolamento de bactérias entéricas gram-negativas em conformidade 
com as especificações da Farmacopeia dos Estados Unidos (US). É utilizado em testes de materiais clínicos, 
alimentos e produtos lacticínios, primariamente para a detecção e confirmação de coliformes. A peptona é a fonte 
de nitrogênio, a lactose é um carboidrato fermentável e o fosfato dipotássico é o tampão. A eosina Y e o azul de 
metileno são indicadores. Estes corantes também desempenham um papel na diferenciação entre fermentadores 
de lactose e os não fermentadores de lactose, devido à presença ou ausência da absorção do corante nas colônias 
de bactérias.  O azul de metileno funciona como um agente seletivo inibindo as bactérias gram-positivas para um 
grau limitado. 
 
Preparação: 
Suspender 37.5g do pó em 1 litro de água destilada. Aquecer até dissolver completamente. Autoclavar a 121°C por 
15 minutos. Resfriar a 45-50°C. Misturar bem. Dispensar em placas de Petri. 
 
Técnica: 
Utilizar os procedimentos padrões para colônias isoladas dos espécimes. O meio não seletivo também deverá ser 
estriado para aumentar as chances de recuperação quando a população dos organismos gram-negativos estiver 
reduzida e para fornecer uma indicação da presença de outros organismos nas amostras. Incubar as placas, 
protegendo da luz, a 35°C ± 2°C por 18-24 horas. Se der negativo depois de 24 horas, reincubar por mais 24 horas. 

 

Composição g/L 

Peptona  10.0 

Lactose 10.0 

Fosfato Dipotássico 2.0 

Eosina Y 0.4 

Azul de Metileno 0.065 

Agar 15.0 

pH Final = 7.2 + 0.2 a 25°C 

 
Aparência do meio: 
Desidratado: Pó vermelho calo roxeado fluido e homogêneo. 
Preparado: Pó vermelho escuro a azul-roxo e levemente opaco. 
 
Controle de Qualidade: 
Inóculo para produtividade: 10-100 UFC/ml  

Inóculo para seletividade: 104-105 UFC/ml 

Inóculo para especificidade: 104 CFU/ml 
Condições de Incubação: 18-24 h a 36 ±1°C 
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Microrganismos ATCC Crescimento Características 

Escherichia coli 25922 Bom Verde metálico brilhante 

Klebsiella pneumoniae 13883 Bom Rosa 

Proteus mirabilis 25933 Bom Incolor 

Pseudomonas aeruginosa 27853 Bom Incolor 

Salmonella typhimurium 14028 Bom Incolor 

Streptococcus faecalis 19433 Inibição -- 

 
Interpretação dos Resultados: 
Os microrganismos fermentadores de lactose, tais como coliformes, são visualizados como colônias na coloração 
azul-preta, enquanto os nãos fermentadores de lactose, tais como Salmonella spp. e Shigella spp. aparecerem 
incolores, transparentes ou na coloração ambar. Algumas bactérias gram-positivas, tais como estreptococos fecais, 
estafilococos e leveduras, crescerão nesse meio e usualmente formam colônias específicas (localizadas). Várias 
bactérias gram-negativas não fermentadoras de lactose, não patogênicas irão crescer nesse meio e devem ser 
distinguidas das cepas patogênicas pelos testes bioquímicos adicionais. 
 
Armazenamento e Transporte: 

O pó e muito higroscópico: Armazenar entre 10-30°C, em um ambiente seco, em sua embalagem original bem 

fechada. Utilizar antes da data de validade informada no rótulo ou até que os sinais de deterioração ou 
contaminação sejam evidentes. Armazenar as placas preparadas a 2-8°C fora do alcance de luz.  
 
Descarte: 
Não descartar em esgotos ou lixos domésticos. O produto deve ser tratado conforme as regulações oficiais 
administrativas. Soluções em excesso e não recicláveis destinar para empresa responsável. As embalagens 
contaminadas devem ser eliminadas como produto não utilizado. 
 
Apresentação: Frasco com 500 gramas. 
 
Modelo: K25-610019 
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Para maiores informações: 
Tel: (41) 3535-0900       E-mail: kasvi@kasvi.com.br 
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