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INSTRUÇÕES DE USO 

 

AGAR MRS 

Meio recomendado para crescimento de lactobacilos. 

 

Descrição 

O Agar MRS é um meio de cultura indicado para crescimento de lactobacilos. 

 

Composição 

                                                        

 

                              

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparação 

Suspender 62 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 121°C por 12 minutos. Resfriar 

a 45 – 50°C, misturar bem e dispensar nas placas. O meio preparado deve ser armazenado entre 2 – 8°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 Ágar MRS é um meio seletivo, baseado na formulação desenvolvida por De Man, Rogosa e Sharpe e que fornece 

um bom suporte para o crescimento de lactobacilos em geral, mas em particular daquelas estirpes que apresentam 

fraco crescimento nos meios já existentes, como L. brevis e L. fermenti, substituindo um produto variável (suco de 

tomate). O meio é apto ao crescimento de bactérias do ácido lático, incluindo Lactobacillus, Pediococcus e 

Leuconostoc. O citrato de amônio, em baixo pH, inibe a maioria dos microorganismos, mas permite o crescimento de 

Lactobacilli. O fosfato dipotassico e o acetato de sódio são agentes tamponantes que mantêm o pH do meio baixo. O 

Tween 80 é um emulsificante. Os sulfatos de magnésio e manganês são fontes de ions e sultafo. A peptona 

bacteriológica e o extrato de carne fornecem nitrogênio, vitaminas, minerais e aminoácidos essenciais para o 

crescimento de microorganismos. O extrato de levedura é uma fonte de vitaminas, particularmente de vitaminas do 

grupo B. A dextrose é o carboidrato fermentável. O ágar bacteriológico é o agente solidificante. 

O método “pour plate” requer 1 mL da amostra previamente diluída para ser derramada em uma placa de petri estéril 

e o meio resfriado (45 – 50°C) é então adicionado. Após solidificação, uma segunda camada é adicionada. As placas 

são incubadas em ambiente contendo 5% de CO2 a 35°C por 3 dias ou a 30°C por 5 dias. É importante manter a 

umidade atmosférica uma vez que as placas não podem secar durante a incubação. Os Lactobacilli são microaerofilos 

e geralmente requerem placas em camadas para cultivo aeróbio em meio sólido. Colônias submersas ou superficiais 

podem ser compactas ou emplumadas, e são caracterizadas como pequenas, opacas e brancas. O crescimento de 

algumas cepas de Lactobacillus é inibido em pH maior que 6,0, sendo necessário acidificar o meio para promoção do 

crescimento. Para acidificar o meio algumas gotas de ácido acético podem ser adicionadas.  

Fórmula em g/L 

Dextrose 20,00 

Peptona bacteriológica  10,00 

Extrato de carne 8,00 

Acetato de sódio 5,00 

Extrato de levedura 4,00 

Fosfato dipotasico 2,00 

Citrato de amônio 2,00 

Tween 80 1,00 

Sulfato de magnésio 0,20 

Sulfato de manganês 0,05 

Ágar bacteriológico 10,00 

pH Final 6,2 ± 0,2 a 25°C 



 Agar MRS  – Rev.00 – Jan/19 

 

 

Teste Microbiológico 

Os resultados abaixo foram obtidos do desempenho do meio frente a tipo de culturas após incubação a uma 

temperatura de 35°C durante 3 dias ou a 30°C durante 5 dias, em atmosfera enriquecida com CO2. 

 

Microorganismo ATCC Crescimento 

Lactobacillus acidophilus 4356 Bom 

Lactobacillus casei 393 Bom 
Escherichia coli 25922 Moderado-Bom 

Pseudomonas aeruginosa 27853 Inibido 

 

Nota: O crescimento de algumas cepas de Lactobacillus são inibidas em pH superior a 6,0 e a acidificação do meio é 

necessário para promover o crescimento. Para acidificar o meio algumas gotas de ácido acético podem ser 

adicionadas.  

 

De acordo com a ISO 11133: 72h / 30°C (Produtividade e Seletividade) 

Microorganismo ATCC Inóculo 
(UFC/mL) 

Produtividade 
Quantitativa 

Seletividade 
Quantitativa 

Lactobacillus lactis 19435 102 Pr ≥ 0,5  

Lactobacillus sake 15521 102 Pr ≥ 0,5  

Escherichia coli 25992 104/106  Inibida 

Referência de produtividade do meio: Lote de MRS já validado. 

 

Armazenamento  

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

 

 
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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