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Agar Base m-CP 

Instrução de Uso 

 

Fórmula                      (g/l) 

Triptose                           30,0 

Extrato de Levedura        20,0 

Sacarose                           5,0 

Cloridrato de L-cisteína     1,0 

Sulfato de Magnésio          0,1 

Bromocresol Roxo           0,04  

Ágar                                 15,0 

pH Final                           7,6 ± 0,2 a 25°C  

 

DESCRIÇÃO    

A Base Ágar m-CP é um meio seletivo, utilizado com suplementos, para isolamento e 

enumeração de Clostridium perfringens. Através da técnica de filtração com membrana, para 

amostras de água. 

 

PRINCÍPIO   

A Triptose fornece aminoácidos, nitrogênio, carbono, vitaminas e minerais para o crescimento de 

organismos. Extrato de levedura é uma fonte de vitaminas, particularmente do grupo B. A 

sacarose é um carboidrato fermentável. A L-cisteina é o agente redutor. Bromocresol roxo é o 

indicador de pH. Ágar é o agente de solidificação. 

O meio deve ser fornecido com os seguintes suplementos para inibir a flora não-clostridial e 

diferenciar Clostridium perfringens de outros Clostridium spp: 

• Suplemento m-CP (D-Cicloserina e Polimixina B); 

• Suplemento A de m-CP (Difosfato de fenolftaleína); 
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• Suplemento B de m-CP (Cloreto Férrico); 

• Suplemento C de m-CP (Indoxil-β-D-Glicosídeo). 

 

INSTRUÇÕES 

Suspender 36,5 g de pó em 0,5 litro de água destilada ou deionizada. Aquecer em banho-maria 

até ferver e dissolver o pó completamente. Esterilizar em autoclave a 121°C durante 15 minutos. 

Resfriar até 45-50°C. Distribuir em recipientes finais estéreis, conforme o indicado abaixo: 

- 1 frasco (5 mL) de suplemento m-CP;  

- 1 frasco(10 mL) de suplemento A de m-CP; 

- 1 frasco (1 mL) de suplemento B de m-CP;  

- 1 frasco (4 mL) de suplemento C de m-CP. 

Misturar bem. Distribuir em Placas de Petri.  

 

METODOLOGIA 

Filtrar a amostra de água através de uma membrana com filtro (diâmetro de poro de 0,45 μm), 

transferir a membrana para uma placa de Ágar de m-CP e incubar anaerobicamente a 44 ± 1 ° C 

durante 18-24 horas. 

 

INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS 

O Clostridium perfringens fermenta a sacarose e não fermenta a celobiose (β-D-glicosidase-

negativa) produzindo uma cor característica de amarelo opaco. Além disso, as colônias tornam-se 

cor-de-rosa ou vermelho após 20-30 segundos de exposição ao vapor de hidróxido de amônio 

devido à atividade de Fosfatase ácida. 

A maioria dos outros clostrídios que clivam o substrato cromogênico, indoxil-β-D-Glicosídeo, 

formarão colônias roxas ou azul-esverdeadas dependendo da capacidade de fermentar a 

sacarose também. 

Para confirmação de C. perfringens, podem ser realizados outros testes bioquímicos, tais como 

redução de sulfito, coloração com Gram, esporulação de bastões, redução de nitrato, liquefação 



 

 

Rev.00– Mar/2017 

de gelatina e fermentação de lactose. 

 

AVISOS E PRECAUÇÕES 

O produto contêm substâncias perigosas e é classificado como perigoso. Recomenda-se 

consultar a ficha de dados de segurança para uso correto. O produto foi concebido apenas para 

uso profissional e deve ser utilizado por operadores devidamente treinados. 

 

DESCARTE DE RESÍDUOS 

A eliminação de resíduos deve ser realizada de acordo com as normas nacionais e locais em 

vigor. 

 

APARÊNCIA DO MEIO 

Meio em pó 

Aparência: fluído, homogêneo 

Cor: bege claro 

Meio pronto para uso 

Aparência: claro 

Cor: roxo 

 

VALIDADE 

4 anos. 

 

CONTROLE DE QUALIDADE 

1. Controle das características gerais, etiqueta e impressão 

2. Controle microbiológico 

Inóculo para produtividade: 50-100 CFU 

Inóculo para seletividade: 104-106 CFU 

Condições de Incubação: 18-24 h a 44 ± 1 ° C, em anaerobiose 
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Microrganismo Crescimento Cor da colônia 

 

Clostridium perfringens 

 

Bom 

Amarelo, a cor muda para 

vermelho após exposição ao 

vapor de hidróxido de amônio 

por 20-30 segundos 

Escherichia coli Inibido - 

 

ARMAZENAMENTO 

O pó é muito higroscópico: armazenar o pó entre 10 a 30°C, em ambiente seco, em sua 

embalagem original e utilizá-lo antes da data de validade estipulada no rótulo ou até que sinais 

de deterioração ou contaminação sejam evidentes. Armazenar placas preparadas entre 2 a 8°C, 

longe da luz. 

 

APRESENTAÇÃO 

Produto Referência 

 

Agar Base m-CP K25-610199 500 g 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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TABELA DE SÍMBOLOS 

  

 

Código do lote 

 

Não reutilizar 
 

 

Fabricante 

 

 

Utilizado por 

 

 

Frágil. Cuidado ao 

manusear. 
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Número do 

catálogo 

 

 

 

Temperatura 

limite 

 

 

 

Contém o 

suficiente para “n” 

testes 

 

 

Cuidado, 

consultar 

documentos 

anexos. 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO DISTRIBUIDOR 

Kasvi Importação e Distribuição de Produtos para Laboratórios Ltda. 

Rua Abrão Calixto, 153 - Curitiba – Paraná – Brasil - CEP: 82.600-040 

Tel.: (41) 3535-0900 - Fax: (41) 3535-0901 

DDG: 0800 726 0508 

E-mail: kasvi@kasvi.com.br  

Site: www.kasvi.com.br  

CNPJ: 13.324.282/0001-24 

 

REGISTRO ANVISA 

Produto não passível de regulamentação na ANVISA. 

 

RESPONSÁVEL TÉCNICA 

Camila Coelho da Silva Santos – CRBio/PR: 66717/D-07 

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

