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 MEIO PARA ANÁLISE DE COLIFORMES 

 

AGAR COLIFORMES TOTAIS (Agar m Endo LES) 
 
Indicações: 
O Agar Coliformes Totais (Agar m Endo LES)  tem como finalidade a quantificação de coliformes em água por 
filtração de membrana.  
 
Característica dos componentes: Extrato de Levedura, Casitone, Tiopeptona, Triptose, Lactose, Fosfato de 
Potássio Dibásico, Fosfato de Potássio Monobásico, Cloreto de Sódio, Desoxicolato de Sódio, Lauril Sulfato de 
Sódio, Sulfito de Sódio, Fucsina Básica, Agar e Água Deionizada.  
 
 
Procedimento: 

• Colete e as amostras e processe de acordo com as recomendações para quantificação de coliformes em 
água. 

• Coloque um papel de filtro absorvente dentro da tampa da placa Petri.  
• Adicione 1,8 a 2,0 mL de Caldo Lauril Triptose ou Lauril Sulfato no filtro. 
• Filtre a água através da membrana. 
• Coloque a membrana, com o lado superior para cima, no papel de filtro que contém o caldo. Use o 

movimento de rolamento para transferência evitando-se assim a formação de bolhas de ar. 
• Incube a 35 ± 2ºC entre 1 hora e meia e 2 horas e meia. 
• Transfira a membrana da tampa para a para a superfície do Agar m Endo, mantendo o lado sobre a qual as 

bactérias foram coletadas com a face para cima. 
• Mantenha o papel de filtro na tampa e incube as placas na posição invertida a 35 ± 2ºC por 22±2 horas. 
• Observe e conte todas as colônias vermelhas e com brilho metálico. 

 
Interpretação do resultado: 
Todas as colônias vermelhas com brilho metálico são consideradas coliformes. As bactérias que fermentam 
rapidamente a lactose produzirão colônias vermelhas com brilho metálico. O brilho pode cobrir a colônia inteira, 
pode ser somente no centro ou pode aparecer somente em torno das bordas. 
 
Limitações do Procedimento: 
Ocasionalmente, bactérias não coliformes podem produzir colônias típicas brilhantes. Bactérias coliformes podem 
também, ocasionalmente, produzir colônias atípicas (vermelha escura ou colônias nucleadas sem brilho). È 
aconselhável verificar ambos os tipos de colônias. 
 
Precauções:  Após o uso, o produto deverá ser descartado conforme as recomendações vigentes para resíduos de 
serviços de saúde.  
 
Apresentação: Pacote com 10 placas de 49mm, 60 mm ou 90 mm. 
 
Conservação: Conservar entre 2º e 8ºC, ao abrigo da luz.             Validade: 3 meses. 
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