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ÁGUA PEPTONA TAMPONADA 
Meio líquido diluente pré-enriquecido e não seletivo para análise microbiológica em alimentos, de acordo com a ISO 6887, 11290, 21528 

e 6579. 
 

Descrição  
A Água Peptona Tamponada é um meio líquido recomendado pela ISO 6579 como um meio não seletivo para a fase de pré-
enriquecimento no processo de isolamento de Salmonella spp. em alimentos e água para aumentar a recuperação destes 
microrganismos. 
De acordo com a ISO 21528, a Água Peptona Tamponada é utilizada para detecção ou enumeração de Enterobacteriaceae em alimentos. 
Utilizada como diluente, a Água Peptona Tamponada está de acordo com a ISO 6887 e 11290 para a enumeração de microrganismos.     

 
Preparação 
Meio Desidratado: suspender 20,0 g do pó em 1 litro de água destilada ou deionizada. Misturar bem. Aquecer até ferver agitando 
frequentemente para dissolver o meio completamente. Esterilizar em autoclave a 121°C por 15 minutos. 
 

Princípio do Método 

A digestão enzimática da caseína fornece aminoácidos, nitrogênio, carbono e minerais. O cloreto de sódio mantém o balanço osmótico 

do meio. Os fosfatos são agentes de tampão. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Procedimento de Teste 
Suspender a amostra na Água Peptona Tamponada para realizar as diluições necessárias. 
Para pré-enriquecimento, adicionar a amostra na Água Peptona Tamponada em uma proporção de 1:10 ou 1:9, dependendo da técnica 
utilizada. Incubar a 37 ± 1°C por 16-20 horas antes de transferir para um meio de enriquecimento seletivo. 
 
Aparência do meio 
Meio Desidratado: pó solto, homogêneo, bege claro. 
Meio Preparado: âmbar claro. 
 

Controle de Qualidade 
Controle Microbiológico: 
Inoculo para Produtividade: 10 - 100 UFC/mL. 
Inoculo para Seletividade: 104 - 105 UFC/mL. 
Inoculo para Especificidade: ≤ 104 UFC/mL. 
Condições de Incubação: 18 - 48 horas a 36 ± 1°C. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Interpretação de Resultados 
O crescimento microbiano é indicado pela turbidez do meio. 
 
Armazenamento  
O meio é extremamente higroscópico, armazenar o pó entre 10 - 30°C, em ambiente seco, em sua embalagem original totalmente 
fechada. Armazene os frascos e tubos entre 10 – 25°C longe da luz. Não utilizar o produto após a data de validade indicada na etiqueta 
ou até que o produto mostre qualquer evidência de contaminação ou qualquer sinal de deterioração. 
 
Descarte 
O descarte deverá ser realizado de acordo com as normas nacionais e regulamentações locais vigentes. 
 
 
 
 

Composição g/L 

Digestão Enzimática de 
Caseína 

10,0 

Cloreto de Sódio   5,0 

Fosfato Hidrogenado 
Dissódico 

3,5* 

Fosfato potássio 
Dihidrogenado 

1,5 

pH Final                                     7,0 ± 0,2 a 25°C 

Microrganismos  ATCC Crescimento 

Salmonella typhi 19430 Bom  

Salmonella typhimurium  14028 Bom 

Salmonella enteriditis  13076 Bom 
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Apresentação: Frasco com 500 gramas. 
Modelo: K25-611014 
 

Para maiores informações: 
E-mail: kasvi@kasvi.com.br 
Telefone: (41) 3535-0900     
Fax: (41) 3535-0901  
URL: www.kasvi.com.br 
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