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INSTRUÇÕES DE USO 

 

CALDO BILE VERDE BRILHANTE 2% 

Meio para confirmação de coliformes em água e alimentos 

 

Descrição 

O Caldo Bile Verde Brilhante 2% é um meio de cultura para detecção de coliformes em água e alimentos, segundo 

as normas ISO 11133, ISO 4831 e ISO 4832. 

 

Composição 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparação 

Suspender 40 gramas do meio em um litro de água destilada. Misturar bem e dissolver sob aquecimento e agitação 

frequente. Ferver por um minuto até completar a dissolução. Dispensar em tubos contendo coletores de Durham 

para detecção de gás e esterilizar em autoclave a 121°C por 15 minutos. EVITAR SUPERAQUECER.  

 

Quando a amostra apresentar 1 mL ou menos de volume, dispensar o meio em volumes de 10 mL. Para analisar 

amostras apresentando 10 mL de volume, dissolver 80 gramas do meio em um litro de água destilada. Distribuir da 

mesma maneira.  

 

Usos 

O CALDO BILE VERDE BRILHANTE é um meio seletivo recomendado por APHA para cultivo de coliformes em água 

potável, água residual, alimentos, protudo de uso diário e outros produtos de interesse sanitário. É utilizado como 

um teste de confirmação em procedimentos onde testes presuntivos para a presença de coliformes são positivos. A 

produção de gás a 37°C e 44,5°C confirma a presença de coliformes. A digestão enzimática da caseína é fonte de 

nitrogênio, vitaminas, minerais e aminoácidos essenciais para o crescimento. A lactose consiste do carboidrato 

fermentável e fornece carbono e energia. Ox bile e o verde brilhante inibem as bactérias gram positivas e a maiorias 

das gram negativas, com excessão dos coliformes. Eles também previnem o crescimento de fermentadores de lactose 

anaeróbios, como Clostridium perfringens, o qual pode apresentar reações falso positivas. 

Este meio é recomentado pelas normativas ISO 4831 e ISO 4832 para a confirmação de coliformes. A produção de gás 

a 30°C ou 37°C confirma a presença de coliformes. 

 

Instruções de Uso 

Para a confirmação de coliformes de acordo com a ISO 4831 e ISO 4832: 

- Inocule as colônias típicas a partir de placas incubadas com VRBL em tubos de Caldo Bile Verde Brilhante 2%. 

- Incube os tubos a 30°C ou a 37°C. 

- Considere as colônias de coliformes as que formarem gás nos tubos de Durham. 

 

Para a confirmação de Escherichia coli: 

- Incube o Caldo Bile Verde Brilhante 2% a 44 ± 1°C por 48 horas. 

- A turbidez no caldo e a produção de gás no tubo inverido são sinais positivos. 

Fórmula em g/L 

Ox Bile 20,00 

Digestão enzimática da 
caseína 

10,00 

Lactose 10,00 

Verde brilhante 0,0133 

pH Final 7,2 ± 0,2 a 25°C 
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- Um teste de produção de indol a 44,5°C também deve ser executado em água peptonada. 

 

Controle de Qualidade 

 

Solubilidade Aparência 
Cor do meio 
desidratado 

Cor do meio preparado pH final (25°C) 

Sem resultados Pó fino Bege-esverdeado Verde brilhante 7,2 ± 0,2 

 

 

Teste Microbiológico 

 

De acordo com a ISO 11133: 

Condições de incubação: 24 ± 2, 48 ± 2 h / 30 ± 1°C. 

Condições de inoculação: produtividade qualitativa (< 100 UFC) / Seletividade (10^4 – 10 ^6 UFC). 

Microrganismo ATCC Especificação Reação característica 

Escherichia coli 25922 
Turbidez (2) e produção de gás 

no tubo de Durham 
Produção de gás e turbidez 

Enterococcus faecalis 29212 
Inibição parcial sem produção 

de gás 
 

Citrobacter freundii 43864 
Turbidez (2) e produção de gás 

no tubo de Durham 
Produção de gás e turbidez 

Escherichia coli 8739 
Turbidez (2) e produção de gás 

no tubo de Durham 
Produção de gás e turbidez 

 

 

Armazenamento  

Entre 2°C e 25°C 

 

Referências 
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Para maiores informações 

Telefone: (41) 3535-0900       E-mail: kasvi@kasvi.com.br 

Fax: (41) 3535-0901       URL: www.kasvi.com.br 

 

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

