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ÁGAR ROSA BENGALA COM CLORANFENICOL 
ROSE BENGAL CHLORAMPHENICOL AGAR (7664) 

 
Uso Previsto 
Ágar Rosa Bengala com Cloranfenicol é utilizado para o isolamento seletivo e contagem de leveduras e 
bolores em alimentos.  
 
Sumário e Explicação do Produto 
Ágar Rosa Bengala com Cloranfenicol é um meio seletivo para a contagem de fungos. Em 1944, Smith e 
Dawson utilizaram Rosa Bengala para o isolamento seletivo de fungos em amostras de solo.1 Esta fórmula é 
preparada com um pH neutro, diferente do ágar acidificado normalmente utilizado. Várias investigações têm 
mostrado que um pH neutro, com a adição de um agente seletivo, apresenta um meio eficaz para o 
crescimento de fungos e restrição do crescimento de bactérias.2,3 Ágar Rosa Bengala com Cloranfenicol é 
uma modificação da fórmula do Ágar Rosa Bengala com Clortetraciclina de Jarvis.4 Cloranfenicol é 
recomendado como um agente seletivo em meios com pH neutro para fungos, devido a sua estabilidade 
quando aquecido e amplo espectro antibacteriano.5 

 
Ágar Rosa Bengala com Cloranfenicol é recomendado em métodos padrões para a contagem de leveduras 
e bolores em alimentos e água.5-7 Este ágar também é conhecido como Ágar Rosa Bengala e Ágar Rosa 
Bengala Extrato de Malte. 
 
Princípios do Procedimento 
Digestão Enzimática de Farelo de Soja fornece nitrogênio e vitaminas necessários para o crescimento do 
organismo no Ágar Rosa Bengala Cloranfenicol. A alta concentração de Dextrose é incluída como fonte de 
energia. Fosfato Monopotássico é o agente tamponante. Sulfato de Magnésio fornece microelementos. Rosa 
Bengala é incluído como um agente seletivo para inibir o crescimento bacteriano e restringir a proliferação 
de bolores que apresentam um crescimento rápido. Rosa Bengala é incorporado nas células de leveduras e 
bolores, tornando as colônias cor-de-rosa. Cloranfenicol é um antibiótico de amplo espectro que inibe uma 
grande variedade de bactérias Gram-negativas e Gram-positivas. Ágar, Bacteriológico é o agente 
solidificante.  
 
Fórmula / Litro 
Digestão Enzimática de Farelo de Soja .................................... 5 g 
Dextrose .................................................................................. 10 g 
Fosfato Monopotássico ............................................................. 1 g 
Sulfato de Magnésio .............................................................. 0,5 g 
Rosa Bengala ...................................................................... 0,05 g 
Cloranfenicol .......................................................................... 0,1 g 
Ágar, Bacteriológico ............................................................. 15,5 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. TÓXICO. Tóxico se inalado, ingerido ou absorvido através da pele. Irritante para os olhos, sistema 

respiratório e pele. Possível risco para o feto. Possível carcinogênico. 
 
Modo de Preparo 
1. Dissolva 32,2 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. 
 
 



 

PI 7664, Rev 2, Janeiro 2012 

 
Especificações de Controle de Qualidade 
Aparência Desidratado: O pó é homogêneo, fluxo livre e rosa.  
 
Aparência Preparado:  O meio preparado é ligeiramente turvo e rosa brilhante.   
 
Resposta Esperada de Cultivo: Resposta de cultivo no Ágar Rosa Bengala com Cloranfenicol incubado 
aerobicamente a 25–30°C e observado para crescimento após 2–7 dias. 
 

Micro-organismo Inóculo Aproximado 
(UFC) 

Resultados Esperados 

Aspergillus brasiliensis ATCC® 16404 Inoculação Pontual Crescimento; diâmetro da colônia 
reduzido; produção de esporo 

oprimida 
Escherichia coli ATCC® 25922 300–1000 Inibido 
Enterococcus faecalis ATCC® 29212 300–1000 Inibido 
Mucor racemosus ATCC® 42647 Inoculação Pontual Crescimento 
Peniciullium roquefortii ATCC 10110 Inoculação Pontual Crescimento; diâmetro da colônia 

reduzido; produção de esporo 
oprimida 

Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 10–300 Crescimento; colônias rosas; 
pode ter recuperação reduzida 

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 os procedimentos recomendados no isolamento e identificação de 
leveduras e bolores.   
 

Resultados 
Colônias de leveduras aparecem rosas. Bolores crescem como colônias filamentosas, com vários tons de 
rosa no inverso. Contagem de placas contendo 15 a 150 colônias são registradas como unidades 
formadoras de colônias (UFC) por grama ou mL de amostra. Consulte as referências apropriadas para uma 
discussão completa sobre leveduras e bolores.   
 

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 
1. Algumas cepas podem apresentar um crescimento fraco ou ausência de crescimento neste meio.  
2. Agentes antimicrobianos adicionados ao meio podem também inibir certos fungos patogênicos.  
3. A exposição do Ágar Rosa Bengala com Cloranfenicol à luz deve ser evitada. A degradação fotoquímica 

do Rosa Bengala pode produzir compostos tóxicos para fungos.  
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Embalagem 
Ágar Rosa Bengala com Cloranfenicol No Código 7664A 500 g 
   7664B  2 kg 
   7664C  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. 
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