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ÁGAR BACILLUS CEREUS (ISO) 
BACILLUS CEREUS AGAR BASE (7442) 

 
Uso Previsto 
Ágar Bacillus Cereus é utilizado com Polimixina B e Emulsão de Gema de Ovo para o isolamento e 
identificação presuntiva de Bacillus cereus. 
 
Sumário e Explicação do Produto 
Holbrook e Anderson descreveram um meio altamente seletivo e diagnóstico (PEMBA) para o isolamento e 
determinação de Bacillus cereus em alimentos.1 Esse meio é formulado para detectar pequenas quantidades 
de B. cereus em meio a uma grande quantidade de contaminantes. Esse meio diferencia B. cereus de outras 
bactérias com base na resistência a polimixina, ausência de fermentação de manitol e presença de 
lecitinase.2,3 B. cereus pode ser encontrado em vegetais, alimentos processados e na natureza.4 A 
proliferação de B. cereus causa doenças gastrointestinais. Surtos de doenças causadas pela ingestão de 
alimentos contaminados estão associados com arroz cozido, carne cozida e vegetais cozidos.5  
 
Princípios do Procedimento 
Digestão Enzimática de Caseína fornece nitrogênio, vitaminas e carbono no Ágar Bacillus Cereus. Cloreto de 
Sódio mantém o equilíbrio osmótico do meio. Manitol é o carboidrato fermentável e a fermentação é 
detectada pelo indicador de pH, Azul de Bromotimol. Sulfato de Magnésio fornece cátions divalentes e 
sulfato. Os Fosfatos são os agentes tamponantes no meio. Piruvato de Sódio favorece o crescimento e a 
produção de lecitinase. Ágar é o agente solidificante. A suplementação com Emulsão de Gema de Ovo 
fornece lecitina e a Polimixina B inibe o crescimento da maioria das bactérias. Em casos de uma alta 
contagem de bolores, Cicloheximida (40 mg/L) pode ser adicionada.  
 
Fórmula / Litro  Suplementos 
 
Digestão Enzimática de Caseína.............................................1 g    Emulsão de Gema de Ovo, 100 mL (7982) 
Manitol .................................................................................... 10 g Polimixina B (50.000 UI), 5 mL (7997) 
Cloreto de Sódio ....................................................................... 2 g  
Sulfato de Magnésio .............................................................. 0,1 g 
Fosfato Dissódico .................................................................. 2,5 g 
Fosfato Monopotássico ........................................................ 0,25 g 
Azul de Bromotimol .............................................................. 0,10 g 
Piruvato de Sódio .................................................................... 10 g 
Ágar ........................................................................................ 15 g 
pH Final:  7,2 ± 0,2 a 25°C 
A fórmula pode ser ajustada e/ou suplementada conforme necessário para atender as especificações de desempenho. 
 
Precauções 
1. Somente para o uso em laboratório. 
2. IRRITANTE. Irritante para os olhos, sistema respiratório e pele. 
 
Modo de Preparo 
1. Suspenda 41 g do meio em 950 mL de água purificada. 
2. Aqueça, agitando frequentemente e ferva por 1 minuto para dissolver completamente o meio. 
3. Autoclave a 121°C por 15 minutos. 
4. Resfrie a 45–50°C. Adicione assepticamente 50 mL da Emulsão da Gema de Ovo (# 7982) e 10 mL de 

Polimixina B (# 7997, 2 x frascos de 5 mL). 
 
Especificações de Controle de Qualidade 
Aparência Desidratado:  O pó é homogêneo, fluxo livre e bege esverdeado claro.  
 

Aparência Preparado:  O meio preparado é amarelo a verde amarelado e opaco.  
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Resposta Esperada de Cultivo: Resposta de cultivo no Ágar Bacillus Cereus a 30°C após 18–48 horas de 
incubação.  

Micro-organismo Inóculo 
Aproximado 

(UFC) 

Resultados Esperados 
Crescimento Reação 

Bacillus cereus ATCC 13061 1000 Regular a bom Colônias azuis com precipitado 
de lecitina (halo) 

Bacillus subtilis ATCC 9372 1000 Regular a bom Colônias creme a amarelas claras 
sem precipitado  

Bacillus coagulans ATCC 7050 1000 Inibição completa N/A 
    Os organismos listados são os mínimos que devem ser avaliados para o teste de controle de qualidade. 
 
Procedimento do Teste 
Consulte as referências apropriadas para uma discussão completa sobre o isolamento e identificação de 
Bacillus cereus. 
 
Resultados 
Bactérias que fermentam o manitol produzem ácidos e formam colônias amarelas. Bactérias que produzem 
a lecitinase hidrolisam a lecitina e uma zona de precipitado branco forma-se ao redor das colônias. B. cereus 
é tipicamente manitol negativo (colônias azuis) e lecitinase positivo (zona com precipitado ao redor das 
colônias).  
 
Armazenamento 
Armazene o frasco contendo o meio desidratado devidamente fechado entre 2–30°C. Uma vez aberto e 
fechado novamente, coloque o frasco em um ambiente de baixa umidade e na mesma temperatura de 
armazenamento. Proteja contra a umidade e luz mantendo o frasco firmemente fechado. 
 
Validade 
Refira-se à data de validade no frasco. O meio desidratado deve ser descartado se não fluir livremente ou se 
houver mudança na coloração original. A validade se aplica ao meio em sua embalagem intacta quando 
armazenado como indicado. 
 
Limitações do Procedimento 
Devido à variação nutricional, algumas cepas podem apresentar um crescimento fraco ou ausência de 
crescimento neste meio.  
 
Embalagem 
Ágar Bacillus Cereus N° Código 7442A 500 g 
   7442B  2 kg 
   7442C 10 kg 
Emulsão de Gema de Ovo  7982     100 mL 
Polimixina B (50.000 UI)  7997 5 mL 
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Informação Técnica 
Contate a Neogen do Brasil para Serviços Técnicos ou questões envolvendo a preparação ou desempenho do meio de cultura 
desidratado no telefone 19.3935-3727. 
Contate a Acumedia Manufacturers, Inc. para Serviços Técnicos ou questões envolvendo a preparação ou desempenho do meio de 
cultura desidratado no telefone +1 (517)372-9200 ou fax +1 (517)372-2006. 
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