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ÁGAR SORO LARANJA 
ORANGE SERUM AGAR (7587) 

 
Uso Previsto 
Ágar Soro Laranja é utilizado para o cultivo de micro-organismos acidúricos associados com a deterioração 
de produtos.   
 
Sumário e Explicação do Produto 
O baixo pH de sucos de frutas torna os produtos de frutas cítricas suscetíveis à deterioração por leveduras, 
bolores e as bactérias Lactobacillus e Leuconostoc.1 Na década de 1950, Hays investigou a deterioração de 
suco de laranja congelado. Ele descobriu que um ágar contendo soro de laranja (suco) era superior ao Ágar 
Lindegren para o isolamento de micro-organismos responsáveis pela deterioração, resultando em um odor  
de soro de leite coalhado.2 Murdock, Folinazzo e Troy3 descobriram que o Ágar Soro Laranja com pH 5,4 é 
um meio apropriado para o crescimento de Leuconostoc, Lactobacillus e leveduras.   
 
O Ágar Soro Laranja é recomendado para a análise de bebidas de frutas.1  
 
Princípios do Procedimento 
A Digestão Enzimática de Caseína fornece carbono e nitrogênio necessários para o crescimento do 
organismo. Soro Laranja fornece um ambiente ácido favorável para a recuperação de micro-organismos 
acidúricos. Extrato de Levedura fornece vitaminas do complexo B que estimulam o crescimento. Dextrose é 
o carboidrato fermentável. Fosfato de Potássio é o agente tamponante. Ágar é o agente solidificante. 
 
Fórmula / Litro 
Soro Laranja.......................................................................200 mL 
Extrato de Levedura .................................................................. 3 g 
Digestão Enzimática de Caseína ............................................ 10 g 
Dextrose .................................................................................... 4 g 
Fosfato de Potássio ............................................................... 2,5 g 
Ágar ........................................................................................ 17 g 
pH:  5,5 ± 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 45,5 g do meio em 1 L 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. 
 
Especificações de Controle de Qualidade 
Aparência Desidratado:  O pó é homogêneo, fluxo livre e bronzeado a bege.   
 
Aparência Preparado:  O meio preparado é ligeiramente turvo e bege amarelado claro a médio.  
 
 
Resposta Esperada de Cultivo: Resposta de cultivo no Ágar Soro Laranja a 30–35°C após 2–7 dias de 
incubação.3  
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Micro-organismo Inóculo Aproximado 

(UFC) 
Resultados Esperados 

Aspergillus niger ATCC 16404 Inoculação Pontual Bom crescimento 
Lactobacillus casei ATCC 393 10–300 Bom crescimento 
Lactobacillus fermentum ATCC 9338 10–300 Bom crescimento 
Lactobacillus plantarum ATCC 8014 10–300 Bom crescimento 
Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 10–300 Bom crescimento 

   Os organismos listados são os mínimos que devem ser avaliados para o teste de controle de qualidade.  
 
Procedimento do Teste 
1. Para a contagem em placa, prepare diluições em série de 1:10 do material. 
2. Adicione 1 mL da amostra em uma placa de Petri. 
3. Adicione 18–20 mL do ágar estéril, fundido (resfriado até 45–50°C) e agite gentilmente com movimentos 

circulares para uma mistura completa.  
4. Deixe solidificar antes de incubar a 30°C por 48 horas. As placas duram 5 dias. 
 
Resultados 
Registre a morfologia da colônia para cada tipo de crescimento.   
 
Armazenamento 
Armazene o frasco contendo o meio desidratado devidamente fechado entre 2–8°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 Soro Laranja N° Código 7587A 500 g 
  7587B 2 kg 
  7587C 10 kg 
 
Referências 
1. Vanderzant, C., and D. F. Splittstoesser (eds.). 1992. Compendium of methods for the microbiological examination of foods, 3rd 

ed. American Public Health Association, Washington, D.C  
2. Hays, G. L. 1951. The isolation, cultivation and identification of organisms which have caused spoilage in frozen concentrated 

orange juice. Proc. Fla. State Hortic. Soc. 54:135-137. 
3. Murdock, D. I., J. F. Folinazzo, and V. S. Troy. 1952. Evaluation of plating media for citrus concentrates. Food Technol. 6:181-

185. 
4. MacFaddin, J. F. 1985. Media for isolation-cultivation-identification-maintenance of medical bacteria, vol. 1. Williams & Wilkins, 

Baltimore, MD. 
 
 
 
 
 



 

PI  7587 Rev 2, Abril 2011 
 

 
 
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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