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INSTRUÇÕES DE USO 

 

ÁGUA PEPTONADA 

Meio recomendado para detecção da produção de indol por microorganismos. 

 

Descrição 

A ÁGUA PEPTONADA é um meio recomendado para realizar a detecção da produção de indol por microorganismos. 

 

Composição 

                      

 

 

 

 

 

 

Preparação 

Suspender 15 gramas do meio em um litro de água destilada. Misturar bem e dissolver sob aquecimento com agitação 

frequente. Ferver por um minuto até completa dissolução. Dispensar em recipientes apropriados e esterilizar em 

autoclave a 121°C durante 15 minutos. O meio preparado deve ser armazenado entre 2 – 8°C. A coloração é âmbar. 

O meio desidratado deve ser homogêneo, de fluxo livre e de coloração variando do branco creme a levemente 

tostado. Se houver qualquer alteração física, descartar o meio. 

 

Usos 

A ÁGUA PEPTONADA (ÁGUA DE TRIPTONA) é um meio recomendado para a detecção de enterobactérias, em 

particular de Escherichia coli, em amostras de água e alimentos, baseando-se na produção de indol. A triptona fornece 

nitrogênio, vitaminas, minerais e aminoácidos essenciais para o crescimento de microorganismos. O cloreto de sódio 

fornece os eletrólitos essenciais para o transporte e balanço osmótico. Este meio é um bom substrato para a produção 

de indol devido a sua elevada concentração de triptofano. A habilidade de certos organismos em quebrar o 

aminoácido triptofano produzindo indol é uma propriedade importante e muito utilizada para a classificação e 

identificação de bactérias.  

Inocular o meio com as amostras testes e imcubar a 35 ± 2°C durante 18 – 24 horas. Para o teste do indol, adicionar 

de 3 a 4 gotas do REAGENTE DE KOVACS (Cat. 5205) e agitar gentilmente o tubo. O aparecimento de uma coloração 

rosa-avermelhada na camada de reagente é uma indicação de indol positivo. Comparar os resultados com tubos de 

teste não inoculados. Este meio é recomendado pela CENAN (Centro Nacional de alimentação e nutrição – Chile). 

 

Teste Microbiológico 

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

temperatura de 35 ± 2°C e observado após 18 – 24 horas.  

 

Microorganismo ATCC Crescimento Indol 

Escherichia coli 25922 Bom + 

Salmonella typhimurium 14028 Bom – 

Staphylococcus aureus 25923 Bom – 

 

De acordo com a ISO 11133: 

Microorganismo ATCC 
Normas 

internacionais 
Incubação 

Métodos de 
controle 

Critério 

Escherichia coli 25922 ISO 6887 
45 min – 1h 

20 – 25°C 
Quantitativo ± 30% de colonias 

Escherichia coli 8739 ISO 6887 
45 min – 1h 

20 – 25°C 
Quantitativo ± 30% de colonias 

Staphylococcus aureus 25923 ISO 6887 
45 min – 1h 

20 – 25°C 
Quantitativo ± 30% de colônias 

Fórmula em g/L 

Triptona 10,00 

Cloreto de sódio 5,00 

pH Final 7,2 ± 0,2 a 25°C 
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Listeria monocytogenes 13932 ISO 11292-2 
1h ± 5 min 
20 – 25°C 

Quantitativo ± 30% de colônias 

Listeria monocytogenes 35152 ISO 11292-2 
1h ± 5 min 
20 – 25°C 

Quantitativo ± 30% de colônias 

Salmonella thyphimurium 14028 
ISO 6579  

ISO 21528-1 
18 ± 2 horas 

37 ± 1°C 
Qualitativo Turbidez 

Salmonella enteriditis 13076 ISO 6579 
18 ± 2 horas 

37 ± 1°C 
Qualitativo Turbidez 

Escherichia coli 25922 ISO 21528-1 
18 ± 2 horas 

37 ± 1°C 
Qualitativo Turbidez 

Escherichia coli 8739 ISO 21528-1 
18 ± 2 horas 

37 ± 1°C 
Qualitativo Turbidez 

Meio de referência: Agar TSA. 

 

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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