REMEDIADORES REGISTRADOS (junho/2012) Folha 1
EMPRESA

PRODUTOS

ADITIVO B-540

BIO-BRASIL LIMPEZA BIOLÓGICA LTDA
Rua Comendador Elias Assi, 371 - Caxingui
05516-000 - São Paulo – SP
Tel/Fax: (11) 3721-2426

BFU DO BRASIL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
Rua Manoel de Carvalho, 16 - 10º andar
20031-110 – Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2220-6080/ Fax: (21) 5052-6990

BRBAC PRODUTOS BIOLÓGICOS LTDA.
Rod. RST 287, km 100 – Linha Santa Cruz
96.822-700 – Santa Cruz do Sul/RS
Fone: (51) 3715-4678

ADITIVO B-220

INDICAÇÃO DE USO

VALIDADE

Uso exclusivo como remediador para bioaumentação em
21/12/11
tratamentos de efluentes de indústrias de bebidas, alimentos e
(Em processo de
curtumes e esgotos sanitários.
renovação)
Uso exclusivo como remediador para tratamento de estações de
28/01/12
resíduos industriais, de laticínios, frigoríficos, abatedores.
(Em processo de
renovação)

ADITIVO B-350

Uso exclusivo como remediador para o tratamento de estações
28/01/12
de resíduos de indústrias petroquímicas.
(Em processo de
renovação)

ADITIVO B-570

Uso exclusivo como remediador para tratamento de estações de 28/02/12(Em
resíduos de indústrias de papel e celulose.
processo de
renovação)

OS-200

BIOACT

Uso exclusivo como remediador em processos de
biorremediação em solos contaminados por meio de tratamento
03/08/11
com biopilhas e em limpeza de tanques, dutos e equipamentos(Em processo de
contaminados com hidrocarbonetos.
renovação)
Produto biorremediador para uso exclusivo em estações de
tratamento de efluentes industriais e estações de tratamento de
esgoto sanitário, saturados e ineficientes e redução de odores
fétidos, atuando na biodegradação de proteínas, lipídeos (óleos
e graxas), celulose e amido provenientes de indústrias que
gerem
essa
composição
(como
indústrias
de
produção/processamento de alimentos, agroindústrias),
indústrias têxteis, indústrias de celulose e efluentes de esgoto
sanitário.

19/03/15
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EMPRESA

PRODUTOS

INDICAÇÃO DE USO

Produto biorremediador para uso exclusivo em indústrias de
produção, transporte, estocagem e refino de petróleo. É
utilizado para controlar o acúmulo de substâncias asfaltêmicas
DAYTEC BEN BAC
e derivadas do petróleo em tubulações de poços de produção,
tubulações de transporte, tanques de estocagem e locais de
refino de petróleo.
Produto biorremediador de uso exclusivo em indústrias de
produção, transporte, estocagem e refino de petróleo. É
utilizado para controlar o acúmulo de substâncias asfaltêmicas
DAYTEC PARA BAC
e derivadas do petróleo em tubulações de poços de produção,
tubulações de transporte, tanques de estocagem e locais de
refino de petróleo.
DAYTEC & BIOTEC DO BRASIL PRODUTOS DAYTEC BIO LBC Produto biorremediador de uso exclusivo em estações e lagoas
de tratamento de efluentes líquidos provenientes de indústrias
QUÍMICOS E BIOLÓGICOS LTDA
de laticínios.
Rua Cavour, 12 – Oswaldo Cruz
Produto biorremediador de uso exclusivo em estações e lagoas
09571-230 – São Caetano do Sul - São Paulo – SP
de tratamento de efluentes líquidos provenientes de indústrias
Tel/Fax: (11) 4226-2214
DAYTEC BIO HC
têxteis, químicas, farmacêuticas, petroquímicas.

DAYTEC BIO PÓ
1000

DAYTEC BIO
LÍQUIDO
1000

Produto biorremediador de uso exclusivo em estações e lagoas
de tratamento de efluentes líquidos provenientes de indústrias
têxteis, químicas, farmacêuticas, petroquímicas, abatedouros de
aves, bois e suínos. É utilizado também para degradar resíduos
orgânicos, eliminar odor e lodo em fossas e caixas de gordura e
estações de tratamento de efluente industrial.
Produto biorremediador de uso exclusivo em estações e lagoas
de tratamento de efluentes líquidos provenientes indústrias
têxteis, químicas, farmacêuticas, petroquímicas e abatedouros
de aves, bois e suínos.

VALIDADE

09/03/15

20/03/15

19/03/15

23/03/15

19/03/15

20/03/15
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EMPRESA
EMPRESA BRASILEIRA DE BIOTECNOLOGIA
MINERAL LTDA – EMBRALM
Rua S-6, n° 722, Qd. S-24, Lt. 02 – Setor Bela Vista
74.823-470 – Goiânia/GO
Tel: (62) 3087-7006

EPP – PROJETANDO SOLUÇÕES, PESQUISA,
DESENVOLVIMENTO,
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO LTDA
Escritório: SAA Norte, quadra 1, nº 760
70.632-100 – Brasília – DF/ Tel: (61) 3361-0311
Unidade fabril: Rua 26, Quadra 70, lote 37
Jardim Planalto - 72.870-000 – Luziânia – GO

PRODUTOS

INDICAÇÃO DE USO

VALIDADE

REMEDIADOR
EMBRALM

Uso exclusivo como biorremediador em estações de tratamento
de efluentes sanitários e os de indústria de alimentos, indústria
frigorífica, indústria de laticínios, indústria de bebidas e
indústria coureira (curtumes).

25/04/15

TOTAL LIMP

Uso exclusivo como biorremediador em caixas de gordura,
fossas sépticas, sumidouros e em Estações de Tratamento de
Efluentes, para degradar a matéria orgânica como óleos e
graxas, proteínas e lipídeos.

05/06/15

Uso exclusivo como biorremediador em caixas de gordura,
fossas sépticas, sumidouros e em Estações de Tratamento de
TOTAL LIMP GEL
Efluentes, para degradar a matéria orgânica como óleos e
graxas, proteínas e lipídeos.

01/06/15

ALPHA 7000 S
GENÉTICA INDÚSTRIA DE PRODUTOS
BIOLÓGICOS LTDA
Rua Sete de Setembro, n° 2301-D – Presidente Médici
89.802-220 – Chapecó/SC
Tel/Fax: (049) 3331-2636

ACCEPTOR
GAMMA 7i
ACCEPTOR
GAMMA 7000i

Uso exclusivo como biorremediador para tratamento de
efluentes de curtumes, indústria de bebidas, laticínios,
frigoríficos, estações de tratamento de esgoto, indústria de
alimentos e similares, refinarias, papel/celulose e similares,
atuando na degradação de Óleos e Graxas (O&G), Demanda
Química de Oxigênio (DQO) e Demanda Bioquímica de
Oxigênio (DBO).
Uso exclusivo como bioestimulador em estações de tratamento
de efluentes de indústria de alimentos e de papel, celulose e
compensados.
Uso exclusivo como bioestimulador em estações de tratamento
de esgotos, efluentes de indústrias de alimento, indústria de
bebidas e indústrias químicas.

16/03/15

20/06/14

19/04/15
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EMPRESA

PRODUTOS

INDICAÇÃO DE USO

Uso exclusivo como biorremediador em estações de tratamento
de efluentes de indústrias de alimentos, de papel e celulose
(químicas) e tratamento de esgotos.
Uso exclusivo como biorremediador em estações de tratamento
BIOGENIUN i30 de efluentes de indústria de alimentos e de papel, celulose e
compensados.
Uso exclusivo como biorremediador em estações de tratamento
BIOGENIUN V8 de efluentes líquidos com alto teor de óleos e graxas (laticínios
e abatedouros de aves e bovinos).
Uso exclusivo como biorremediador em estações de tratamento
de efluentes de indústrias de alimentos, indústrias de bebida e
BIOGENIUN 2000i
indústrias químicas.
BIOGENIUN
SUPERMIX GTi

GMV EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA
Rua Conde de Leopoldina, 456-A - São Cristóvão
20930-460 - Rio de Janeiro - RJ
Fone: (21) 3890-0477/Fax: (21) 3095-5641

Uso exclusivo como remediador para tratamento de
vazamentos de hidrocarbonetos em ambientes terrestres e
PRP® - PETROLEUM aquáticos, tais como, solos, pisos pavimentados, ferrovias,
REMEDIATION vegetação, áreas costeiras, rochões, manguezais, rios, lagos e
PRODUCT
lagoas.

VALIDADE

30/04/15

07/04/14

08/04/14

05/09/14

25/11/12

Uso exclusivo como biorrremediador para acelerar o processo de
degradação de material orgânico líquido e resíduos orgânicos
sólidos, como restos de poda de áreas verdes e jardins, lixo
doméstico orgânico, restos de alimentos de restaurantes,
KORIN PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO
refeitórios e outros estabelecimentos de preparo e comércio de
MEIO AMBIENTE LTDA
alimentos; efluentes líquidos ou resíduos sólidos resultantes de 18/05/15 (Em
EMBIOTIC LINERua da Cevada, 133 – Penha Circular
BIORREMEDIADOR processos de agroindústrias, indústrias alimentícias ou outras processo de
21011-080 – Rio de Janeiro/RJ
atividades humanas tais como esgotamentos sanitários, estações renovação)
HDM
Fone: (21) 2584-4144
de tratamento de efluentes domésticos, fossas sépticas, caixas de
gordura; efluentes líquidos e resíduos sólidos de criação animal e
de aquicultura.
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LEVOR AMBIENTAL LTDA
Rua Jango Teixeira, 88 – Silop
11680-000 – Ubatuba/SP
Tel: (11) 3020-9009
MAX CLEAN AMBIENTAL E QUÍMICA S/A.
Rua José Veríssimo da Silva, 748 – Bairro Jardim
Encantado
33350-000 – São José da Lapa/MG
Fone: (31) 3623-9100
NCH BRASIL LTDA
Av. Darci Carvalho, 200 – Alto da Boa Vista
18085-040 – Sorocaba/SP
Tel: (15) 3228-2011

PRODUTOS
MICROPAN
NORMAL

VALIDADE

Uso exclusivo como remediador em Estações de Tratamento de
15/12/11
Esgoto, em compostagem de resíduos orgânicos e em solos
(Em processo de
contaminados por orgânicos de origem animal ou vegetal.
renovação)

Uso exclusivo como remediador em solos contaminados com
29/11/11
MICROPAN PETROL hidrocarbonetos (contaminação até 6000 ppm)
(Em processo de
renovação)

MXD - 100

FREE FLOW

BIO GRAN WT

BIO LIQ WT
SUPER BAC PROTEÇÃO AMBIENTAL S.A.
Rua Caiará, 60 – Várzea de Baixo
04730-030 – São Paulo/SP
Tel/Fax: (11) 5641-4049

INDICAÇÃO DE USO

BIO TABLETE
PARTS WASHER
ECOBLOCK HC

Uso exclusivo como remediador na desobstrução e limpeza de
dutos e equipamentos de sistemas de resfriamento,
biodegradando o ferro, o cálcio e o manganês.

19/03/15

07/04/12
Uso exclusivo como biorremediador para a manutenção de
(Em processo de
caixas de gordura, linhas de drenagem e fossas sépticas.
renovação)
04/05/12 (Em
processo de
renovação)
05/05/12 (Em
Uso exclusivo como biorremediador de lagoas de estabilização
processo de
e Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)
renovação)
12/03/12
Uso exclusivo para biorremediação de soluções saturadas de
(Em processo de
óleos e graxas minerais.
renovação)
Uso exclusivo como bioremediador de meios contaminados por
09/12/11
petróleo (diques de contenção, tanques de emergência ou(Em processo de
caixas de armazenamento de efluente contaminado - caixarenovação)
separadora de água/óleo - dentro das placas industriais) e seus
derivados e ceras parafínicas, promovendo a biodigestão,
decompondo os hidrocarbonetos presentes no efluente.
Uso exclusivo
estabilização.

como

biorremediador

em

lagoas

de
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EMPRESA

PRODUTOS

ECOBLOCK WT

ECO TAB

INDICAÇÃO DE USO

Uso exclusivo como biorremediador efluentes em caixas de
gordura industriais, de lagoas de estabilização e Estações de
Tratamento de Esgoto (ETE).

Uso exclusivo em sistemas primários de tratamento de
efluentes em Estações de Tratamento de Esgotos.

VALIDADE

05/05/12 (Em
processo de
renovação)

11/05/12 (Em
processo de
renovação)

Uso exclusivo como biorremediador em solos contaminados
por petróleo e seus derivados, e ceras parafínicas, efluentes das
caixas de armazenamento (caixas separadoras de água/óleo) 04/05/12 (Em
HC GRANULADO dentro das plantas industriais e Estação de Tratamento de processo de
Efluentes (ETE), para promoção da biodigestão e renovação)
decomposição dos hidrocarbonetos presentes.

HC LÍQUIDO

Uso exclusivo como biorremediador em solos contaminados
por petróleo e seus derivados, e ceras parafínicas, efluentes das
caixas de armazenamento (caixas separadoras de água/óleo) 05/05/12 (Em
dentro das plantas industriais e Estações de Tratamento de processo de
Efluentes (ETE), para promoção da biodigestão e renovação)
decomposição dos hidrocarbonetos presentes.

Uso exclusivo como remediador para tratamento de efluentes
provenientes de criação e abatedouros de animais em lagoas e
WTA GRANULADO
tanques de equalização.
WTA LÍQUIDO

04/08/12

Uso exclusivo para biorremediação de lagoas de estabilização e 17/06/12 (Em
estação de tratamento de efluentes (ETE).
processo de
renovação)
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VERUS AMBIENTAL LTDA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1478 4° andar – Jardim
Paulistano
01472-900 – São Paulo/SP
Tel: (11) 3095-5632

PRODUTOS

INDICAÇÃO DE USO

VALIDADE

ACCELL3

Produto bioestimulador para uso exclusivo em estações de
tratamento de efluentes industriais e pertencentes a
concessionárias de serviços públicos, na biodegradação de
óleos, graxas, gorduras, hidrocarbonetos etc.

25/05/15
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