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INSTRUÇÕES DE USO 
 

CALDO MR-VP 
Meio para diferenciação de bactérias Gram-negativas, recomendado pela ISO 6785: 2001 e IDF 93:2001. 

 
Descrição: 
O Caldo MR-VP é utilizado para diferenciação de coliformes baseado nos testes vermelho de metila e no 

Voges-Proskauer, recomendado pela ISO 6785: 2001 e IDF 93: 2001. O teste vermelho metil é baseado na 

utilização de um indicador de pH para detectar acidez quando um organismo fermenta glicose. Esta é a razão 

do aparecimento da coloração vermelha. O teste Voges Proskauer diferencia os microrganismos que 

fermentam carboidratos a ácidos daqueles que fermentam por descarboxilação a acetilmetilcarbinol, no qual 

é oxidado a diacetil pelo oxigênio atmosférico em um ambiente feito basicamente por KOH.  A diacetil sob a 

ação catalítica de α-naftol e creatina é convertida em um complexo vermelho.  

 

Preparação: 
Suspender 17.0g de pó em 1 litro de água destilada ou deionizada. Aquecer até ferver dissolvendo 

completamente. Dispensar em tubos finais. Esterelizar em autoclave a 121°C por 15 minutos.  

 
Técnica: 
Inocular o Caldo MR-VP com o crescimento a partir de uma única colônia. Incubar a 36 ± 1°C por 48 horas.  

Transferir 3mL do Caldo MR-VP da cultura para um tubo limpo.  

 

Teste VP 

- Creatina monohidratada: 0.5g em 100mL de água destilada, 

- α-naftol 5%: 5g em 100 mL de álcool etílico 96%. 

- KOH 40%: 40g em 100 mL de água destilada.  

- Para 3 mL da cultura com o caldo adicionar 2 gotas da solução de creatina, 3 gotas da solução α-naftol e 2 

gotas da solução KOH. Agitar suavemente os tubos para expor o meio ao oxigênio.  O teste positivo é indicado 

pelo desenvolvimento de uma coloração rosa avermelhado claro após 15 minutos da adição dos reagentes. 

 

Teste Vermelho de Metila 

Depois de 5 dias de incubação, transferir 5 mL do caldo para um tubo de ensaio limpo. Suspender 0.1g de 

vermelho de metila em 300mL de álcool etílico 95% e completar com 500mL de água destilada. Adicionar 5 

gotas de vermelho de metila na cultura com caldo. A reação é positiva se uma coloração vermelha aparecer 

imediatamente. A reação negativa é indicada por uma coloração amarela sobre a superfície do meio liquido.   

 

Composição g/l 

Peptona Especial 7.0 

Fosfato Dipotássico 5.0 

Glicose 5.0 

pH Final = 7.0 ± 0.2 a 25°C 

 
Aparência do Meio:  
Desidratado: Pó bege claro a muito claro, fluido e homogêneo. 

Preparado: Pó ambar claro. 

 

Controle de Qualidade: 
Condições de Incubação: 36 ± 1°C por 24-48 horas. 
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Microrganismos ATCC Crescimento Teste MR Teste VP 

Enterobacter 
aerogenes   

13048    Bom - + 

Klebsiella pneumoniae   13883    Bom - + 

Escherichia coli     25922    Bom + - 

 

Armazenamento e Transporte: 
O pó é 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 os tubos preparados entre 2-8°C. 

  
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: K25-610032 
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Para maiores informações: 

Tel: (41) 3535-0900       E-mail: kasvi@kasvi.com.br 

Fax: (41) 3535-0901       URL: www.kasvi.com.br 

 


