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ÁGAR TÉCNICO 
AGAR, TECHNICAL (7619) 

Em conformidade com a Farmacopeia dos Estados Unidos (USP) 

 
Uso Previsto 
Ágar Técnico é um agente solidificante para o uso na preparação de meios de cultura microbiológicos. Em 
conformidade com a Farmacopeia dos Estados Unidos (USP).1 

 
Sumário e Explicação do Produto 
Ágar é um coloide proveniente de um grupo de algas roxas avermelhadas, geralmente da espécie Gelidium. 
Ágar foi primeiramente sugerido para fins microbiológicos em 1881 por Fannie Hesse.2,3 No início do século 
XX, o ágar tornou-se o agente solidificante de escolha, pois esse mantém a sua firmeza em temperaturas 
elevadas para o uso com muitos patógenos. O ágar geralmente é resistente à decomposição por enzimas 
bacterianas. O uso do ágar em meios microbiológicos contribuiu significativamente para o avanço da 
microbiologia, abrindo caminho para o estudo de culturas puras.  
 
Ágar é um gel em temperatura ambiente e permanece firme em temperaturas tão altas quanto 65°C.4 Ágar 
funde aproximadamente a 85–91°C e solidifica a 34–36°C. Esta propriedade é conhecida como histerese. 
Ágar geralmente é resistente a cortes; porém diferentes ágares apresentam diferentes consistências e graus 
de rigidez.  
 
Especificações para o Ágar Técnico, incluem boa transparência, temperatura para a formação de gel 
controlada, temperatura de fusão controlada, boa difusão, ausência de inibidores bacterianos e ausência 
relativa de minerais e compostos de importância metabólica. Ágar Técnico é recomendado para o uso geral 
na preparação de meios de cultura microbiológicos.  

 
Princípios do Procedimento 
Ágar é tipicamente utilizado em uma concentração final de 1–2% para a solidificação de meios de cultura. 
Quantidades menores (0,05–0,5%) são utilizadas em meios de cultura para estudos de motilidade  
(0,5% peso/volume), crescimento de anaeróbios (0,1%) e microaerófilos.3  
 
Precauções 
Somente para o uso em laboratório. 
 
Especificações de Controle de Qualidade 
Aparência Desidratado:  O pó é homogêneo, fluxo livre e esbranquiçado a creme.  
 
Aparência Preparado (1,5% peso/volume):  O meio preparado é esbranquiçado muito pálido a amarelo 
pálido e ligeiramente turvo a turvo.   
 
N° CAS:  9002-18-0 
 
pH (Solução 2% a 25°C):  6,0–7,5  
 
Consistência Gel (1,5%, Método Nikan):  550–950 g/cm2 

 
Ponto de Gelificação (1,5%):  34–38°C 
 
Humidade:  Máximo de 10%  
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Cinzas:  6,5% ou menos 
 
Ponto de Fusão:  85–90°C 
 
Resposta Esperada de Cultivo:  Resposta de cultivo no Ágar Cetrimida após incubação aeróbica a  
35 ± 2°C por 18–24 horas. 
 

Micro-organismo Inóculo 
Aproximado (UFC) 

Crescimento Esperado 

Escherichia coli ATCC® 25922 10–300 Inibido 
Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853 10–300 Crescimento regular a bom 

 
Procedimento do Teste 
Consulte as referências apropriadas para procedimentos específicos utilizando o Ágar Técnico.   

 
Resultados 
Refira-se às referências apropriadas para resultados de testes. 
 
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. 
 
Embalagem 
Ágar Técnico  N° Código 7619A 500 g 

7619B 2 kg 
 7619C 10 kg  
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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. 
 


	Embalagem
	Ágar Técnico  N  Código 7619A 500 g
	7619C 10 kg


