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FORMULÁRIO COM OS DADOS DA LINHAGEM BACTERIANA 

No. de 
Origem 

Local de 
Coleta 

Data da 
Coleta 

Meio de cultivo 
recomendado 

Tempo de 
incubação (dias) 

Temperatura 
de incubação 

Requerimento de 
oxigênio 

Identificação 
prévia 

Método de identificação 
utilizado 

Origem Fonte de 
Isolamento 

O solicitante/depositante declara que as informações fornecidas são verdadeiras e precisas. 
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