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Semeadura 

Tubos Modo de semeadura 

TSI Semear por picada até o fundo e depois estriar a superfície. 

SIM Semear por picada até o fundo. 

Citrato Inocular na superfície (inóculo leve, pouco material). 

Cetrimide Inocular a superfície do meio (inclinado). 

Fenilalanina Inocular a superfície do meio (inclinado). 

Lisina Ferro Semear por picada até o fundo e depois estriar a superfície. 

Ureia Com alça inocular o caldo, fazendo movimentos para dispersar o 

material 

BHI + NaCl Com alça inocular o caldo, fazendo movimentos para dispersar o 

material 

BHI 42º Com alça inocular o caldo, fazendo movimentos para dispersar o 

material. Incubar na estufa de 42ºC. 

OF Inocular densamente até o fundo do tubo com a agulha 

bacteriológica, colônias provenientes de uma placa de crescimento 

de 18 a 24 hs.; 

Inocular dois tubos, em um dos tubos acrescentar 1,0 ml de vaselina 

líquida estéril, no outro tubo não colocar vaselina; 

Incubar a temperatura de 35°C por 48 horas ou mais; 

Se resultado negativo, pode ser necessário até 4 dias, 

excepcionalmente 14 dias, observando diariamente. 

 Incubar por 24 horas à 37ºC todos os tubos, exceto BHI 42º e OF 

 

 

 

 

 

 



Leitura de provas Bioquímicas 

 

Tubos Modo de semeadura 

TSI - Ápice vermelho e base amarela (Fermentação apenas de glicose); 

- Ápice e base amarelos (Fermentação de glicose e lactose); 

- Presença de gás (CO2): bolhas ou meio fragmentado; 

- H2S positivo: presença de precipitado negro. 

SIM - Crescimento apenas na linha de picada = motilidade negativa; 

- Crescimento difuso em todo o meio = motilidade positiva; 

- H2S positivo: meio enegrecido; 

- H2S negativo: cor inalterada; 

- Indol: pingar 3-4 gotas de Kovacs na superfície do meio. Se 

vermelho positivo, se permanecer amarelo negativo. 

Citrato - Citrato positivo = azul e/ou crescimento no meio 

- Citrato negativo = cor verde (inalterado) 

Cetrimide - Produção de fluoresceína sob a luz UV e crescimento no meio. 

Fenilalanina - Após crescimento pingar na superfície 5 gotas do reagente cloreto 

férrico a 10% 

- FA positivo = cor verde escuro na superfície 

- FA negativo = mantém a cor do meio inalterada. 

Lisina Ferro - Negativo: esverdeado 

- Positiva: cor púrpura. 

Ureia - Urease positivo = Cor rosa pink; 

- Urease negativo = mantém cor do meio 

BHI + NaCl - Ocorre turbidez no meio ou é nítido o aumento da densidade 

bacteriana. 

BHI 42º - Ocorre turbidez no meio ou é nítido o aumento da densidade 

bacteriana. 

OF Cor original do meio: verde 

- Oxidador: tubo aberto - desenvolvimento de cor amarela; tubo 

fechado - inalterado (verde) 

- Fermentador: tubo aberto e fechado - desenvolvimento de cor 

amarela 

- Assacarolítico: tubo aberto e fechado - inalterado (verde) 
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