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INSTRUÇÕES DE USO 

 

CALDO LAURIL TRIPTOSE (LTB) 

Meio de cultura para a detecção de coliformes em água. 

 

Descrição 

Meio de cultura para a detecção de coliformes em água, de acordo com a ISO 4831. 

 

Composição 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparação 

Suspender 35,6 gramas do meio em um litro de água destilada. Misturar bem e dissolver sob aquecimento e agitação 

frequentes. Ferver por um minuto até completar a dissolução. Dispensar o meio em tubos contendo tubos de Durham 

para a coleta e detecção de gás. Esterilizar em autoclave a 121°C durante 15 minutos. O meio preparado deve ser 

armazenado entre 2 – 8°C. A coloração é âmbar claro. O meio desidratado deve ser homogêneo, de fluxo livre e de 

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

 

Nota: o caldo refrigerado é turvo, mas clareia consideravelmente a temperatura ou incubação ambiente. A claridade 

não é requerida para o desempenho adequado do meio, uma vez que somente a formação de gás é considerada 

significante.  

 

Usos 

O Caldo lauril triptose (LTB) é um meio seletivo recomendado para a contagem de coliformes em água e produtos 

lácteos, bem como para testes confirmatórios de fermentação da lactose com produção de gás por coliformes em 

alimentos. Outra vantagem deste meio é que o teste de indol pode ser realizado diretamente no tubo. A Associação 

Americana de Saúde Pública (APHA) recomenda o uso do caldo lauril triptose para realização teste presuntivo do 

número mais provável de coliformes em água, efluentes ou esgotos, bem como para realização de teste confirmatório 

da fermentação da lactose com a produção de gás em amostras de leite e detecção de coliformes em alimentos. Este 

caldo foi elaborado para promover um rico crescimento e alta produção de gás a partir de um pequeno inóculo de 

organismos coliformes. O grupo coliforme é composto por microorganismos aeróbios e anaeróbios, gram-negativos, 

não formadores de poros, e fermentadores de lactose, produzindo ácido e gás a 35°C dentro de 48 horas. A triptose 

em concentração de 2% melhora a fase inicial de crescimento dos coliformes quando comparada à peptona de 

caseína. O caldo tamponado permite que fermentadores de lactose lentos aumentem a produção de gás em menor 

período de tempo. Além disso, a triptose fornece nitrogênio, vitaminas, minerais e aminoácidos para o crescimento 

de microorganismos. A lactose é um carboidrato fermentável complexo fonte de energia. Ambos fosfatos de potássio 

presentes na formulação são agentes tamponantes, enquanto o cloreto de sódio fornece os eletrólitos essenciais 

para transporte e balanço osmótico. O lauril sulfato de sódio 

 

Inocular e incubar a 37 ± 2°C durante 24 ± 3 horas. De acordo com a norma ISO 19250, incubar a 36 ± 2°C durante 24 

± 3 horas. 

 

 

 

Fórmula em g/L 

Triptose 20,00 

Cloreto de sódio 5,00 

Lactose 5,00 

Fosfato dipotássico 2,75 

Fosfato monopotássico 2,75 

Lauril sulfato de sódio 0,10 

pH Final 6,8 ± 0,2 a 25°C 
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Teste Microbiológico 

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

temperatura de 37 ± 1°C e observado após 24 ± 3 horas. 

 

Microorganismo ATCC Crescimento Cor da colônia 

Escherichia coli 25922 Parcialmente inibido Amarelo (precipitado) 

Salmonella typhimurium 14028 Bom Vermelho claro (centro preto) 

Shigella flexneri 12022 Bom Vermelho 

Staphylococcus aureus 25923 Inibido  

De acordo com a ISO 19250, incubar a 36 ± 2°C durante 24 ± 3 horas. 

 

De acordo com a ISO 11133 (24 ± 3h / 37 ± 1°C): 

Microorganismo ATCC Cor da colônia 
Inóculo 

(UFC/mL) 
Seletividade 
qualitativa 

Produtividade 
qualitativa 

Salmonella typhimurium 14028 Centro preto 102  Bom crescimento 

Salmonella enteritidis 13076 Centro preto 102  Bom crescimento 

Escherichia coli 25922 Amarelo 104 - 106 Baixo crescimento  

Enterococcus faecalis 29212  104 - 106 Inibição total  

 

Armazenamento 

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

 

Referências 

International Standard UNE-EN-ISO 6579. Food Microbiology for human consumption and Animal Feed. Horizontal 

Method for the detection of Salmonella spp. 

ISO 19250 water quality-detection of Salmonella spp 

 

Tabela de Símbolos 

 

 
Certificação ISO 

 

 
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 

 

 

http://www.kasvi.com.br/

