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INSTRUÇÕES DE USO 

 

AGAR BACTERIOLÓGICO EUROPEU 

 

Descrição 

O ágar é um hidrocolóide natural extraído de diversas espécies de algas vermelhas, principalmente aquelas 

pertencentes aos gêneros Gelidium, Gracilaria e Pterocladia. O ágar é um agente gelificante utilizado no preparo de 

meios de cultura e em outras aplicações bacteriológicas. A principal vantagem deste ágar é a ausência de agentes 

inibidores, os quais podem interferir no crescimento de microorganismos. Apresenta uma exelente transparência, 

alta histerese e reprodutibilidade muito confiável. Cada lote produzido é devidamente testado quanto a sua 

performance biológica contra uma bateria de culturas de bactérias conhecidas, com a finalidade de assegurar as 

caracteristicas de crescimento adequadas e a ausência de inibidores. O ágar tipo europeu fornece um gel mais robusto 

que o ágar tipo americano. É utilizado em concentrações de 1,2% a 1,6%. 

 

Nota: o extrato de malte desidratado deve ser homogêneo, de fluxo livre e de coloração bege. Se houver qualquer 

alteração física, descartar o produto. 

 

Características químicas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armazenamento 

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

 

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 

 

Componente Especificações 

Aparência Branco a marrom pálido 

Perda ao secar ≤ 12,0% 

Cinzas totais ≤ 5,0% 

Força do gel d’agua  
(Método de Nikan a 1,5% e 20°C) 

800 – 1100 g/cm2 

pH antes de autoclavar 
(concentração a 1,5%) 

6,0 – 7,5 

pH depois de autoclavar 
(concentração a 1,5%) 

6,0 – 7,5 

Ponto de fusão 
(concentração a 1,5%) 

85 – 90°C 

Ponto de gelificação 
(concentração a 1,5%) 

34 – 38°C 

Transparência 
(concentração a 1,5%) 

≤ 8 NTU 

Colorimetria antes de autoclavar 
(450 nm) 

≤ 0,25 

Colorimetria depois de autoclavar 
(450 nm) 

≤ 0,30 

Tamanho das partículas > 95% via 60 mesh (ASTM) 
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