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INSTRUÇÕES DE USO 

 

AGAR BATATA DEXTROSE 

Meio para identificação, cultivo e contagem de leveduras e bolores em alimentos, de acordo com a Farmacopéia 

Européia e USP. 

 

Descrição 

O Agar Batata Dextrose é um meio de cultura para identificação, cultivo e enumeração de leveduras e bolores em 

alimentos, de acordo com a Farmacopéia Européia e USP. 

 

Composição 

 

                       
                        Aspergilus brasiliensis  

                                 ATCC 16404 

 

Preparação 

Suspender 39 gramas do meio em um litro de água destilada. Misturar bem e dissolver sob aquecimento e agitação 

frequente. Ferver por um minuto até completar a dissolução. Esterilizar em autoclave a 118 - 121°C por 15 minutos. 

Resfriar a 45-50°C, misturar bem e dispensar o conteúdos em placas. O meio preparado deve ser armazenado entre 

8 – 15°C. A coloração é âmbar, ligeiramente opalescente. O meio desidratado deve ser homogêneo, de fluxo livre e 

de coloração bege. Se houver qualquer alteração física, descartar o meio. 

 

 Usos 

O Agar Batata Dextrose é recomendado pela APHA e FDA para cultivar leveduras e bolores de produtos lácteos e 

alimentos. O meio também pode ser utilizado na identificação de fungos e leveduras paralelamente a analise de sua 

morfologia celular ou a métodos de micro cultivo em laminas. Este meio de uso geral pode ser suplementado com 

ácido ou antibióticos para inibição de crescimento bacteriano. A base nuticionalmente rica (infusão de batata) 

incentiva o grande crescimento de fungos e bolores. A dextrose é o carboidrato fermentado utilizado como fonte de 

carbono e energia. O agar bacteriológico é o agente solidificante. Inocular o meio com organismos testes. Incubar as 

placas a 25 – 30°C por 24 – 48 horas. Se o cultivo de Trichophyton mentagrophytes é desejado, incubar durante 5 – 7 

dias. Leveduras crescerão como colônias brancas. Bolores crescerão como colônias difusas e de várias cores. Para 

diferenciar e isolar gênero e espécie, utilize testes microscópicos e bioquímicos complementares. Quando o meio for 

utilizado para contagem de leveduras e bolores, o pH deve ser baixo (ácido) para inibir o crescimento bacteriano. 

Adicionar ao meio esterilizado e resfriado aproximadamente 14 mL de solução esterilizada de ácido tartárico a 10%, 

com o intuito de obter um pH de 3,5. Não reaqueça o meio após adição do ácido para ajuste de pH, uma vez que o 

agar pode hidrolisar e não solidificar. A Farmacopeia Européia e USP recomendam no parágrafo 2.6.12 “Exame 

microbiológico de produtos não-estéreis: Teste de contagem microbiana. Preparação e uso de microorganismos 

teste”: Inoculação de Aspergillus brasiliensis a 20 – 25°C por 5 – 7 dias ou até que uma boa esporulação seja alcançada.  

  

Teste Microbiológico 

Os resultados abaixo foram obtidos do desempenho do meio frente a cultura das espécies após incubação a uma 

temperatura de 25 – 30°C e observado após 18 - 48 horas. 

 

 

 

 

Fórmula em g/L 

Dextrose 20,0 

Infusão de batatas (200g) 4,00 

Ágar bacteriológico 15,00 

pH Final 5,6 ± 0,2 a 25°C 
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Microorganismo ATCC Crescimento 

* Aspergillus brasiliensis 16404 Bom 

Candida albicans 10231 Bom 
Saccharomyces cerevisiae  9763  Bom 
** Trychophyton mentagrophytes 9533 Bom 

* De acordo com a Farmacopéia Européia e USP, incubação a 20 – 25°C por 5 – 7 dias ou até que uma boa esporulação 

seja alcançada. 

** Incubação a 25 – 30°C durante 5 – 7 dias. 

 

Armazenamento  

Uma vez aberto manter o meio em pó fechado para evitar a hidratação. 
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Tabela de Símbolos 

 

 
Marcação CE 

 

 
Diagnóstico in vitro 

 
Proteger contra 

umidade 

 
Proteger contra luz 

 
Limites de temperatura 

 

Para maiores informações 

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

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