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Ins tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
DIRETORIA DE QUALIDADE AMBIENTAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE AVALIAÇÃO E CONTROLE DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS
COORDENAÇÃO DE CONTROLE AMBIENTAL DE SUBSTÂNCIAS E PRODUTOS PERIGOSOS
Número do Processo: 02001.004348/2006-95
Interessado: DAYTEC & BIOTEC DO BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS LTDA
Brasília, 14 de maio de 2020
O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, DE ACORDO
COM A RESOLUÇÃO CONAMA Nº 463, DE 29/07/2014, CERTIFICA QUE SE ENCONTRA REGISTRADO O
PRODUTO REMEDIADOR ABAIXO DESCRITO.
Nome Comercial do Produto
Daytec Bio Pó 1000

Nº do Registro
4348/06-95

Validade do Registro
3 anos a par r da data de emissão

Titular de registro / importador:
Daytec & Biotec do Brasil Produtos Químicos e Biológicos Ltda
Avenida Guido Aliber , 3233 / Jardim São Caetano
09581-680 São Caetano do Sul - SP
CNPJ: 08.883.863/0001-66
Fabricante / formulador:
Micro-Bac Internacional, INC.
3200 N IH 35 Round Rock
78681-2410 Texas - Estados Unidos
Tipo de formulação: pó de aspecto granulado de coloração marrom, odor caracterís co de cultura microbiana
Finalidade do registro: importação e comercialização
Formas de comercialização: distribuição autorizada
Indicações de uso: produto biorremediador de uso exclusivo em estações e lagoas de tratamento de eﬂuentes
líquidos provenientes de indústrias têxteis, químicas, farmacêu cas, petroquímicas, abatedouros de aves, bois e
suínos. É u lizado também para degradar resíduos orgânicos, eliminar odor e lodo em fossas e caixas de gordura e
estações de tratamento de eﬂuente industrial e sanitário, curtume, chorume. É u lizado também como controlador
de odor em estações de eﬂuentes industriais e sanitário.
Formas de aplicação autorizadas: o produto está pronto para uso e não necessita nenhum po de diluição. A
aplicação será realizada manualmente nos tanques de tratamento e nas lagoas, na seguinte dosagem:
- Dose recomendada: 3 a 100 g m³ de eﬂuente, diariamente.
Restrições de uso (situações em que não se recomenda o uso do produto): sistemas de tratamento que possuem
pH abaixo de 5,0 e acima de 9,0 e temperaturas abaixo de 10 °C e acima de 45 °C e eﬂuentes contendo cloro e
substâncias oxidantes.
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Embalagens autorizadas:
Embalagem

Material

Capacidade

balde

polie leno de alta densidade

5 kg

Composição quali-quan ta va:
Ingrediente a vo
Rhodopseudomonas palustris
Cellulophaga bal ca
Roseobacter litoralis
Ancylobacter aqua cus
Deinococcus radiodurans
Outros ingredientes

0,10%
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
99,70%

OBSERVAÇÃO: Este cer ﬁcado de registro não é garan a de livre u lização do produto, devendo
ser também atendidas as exigências das legislações estaduais, municipais e do Distrito Federal.

Documento assinado eletronicamente por CAROLINA FIORILLO MARIANI, Diretora, em 03/06/2020,
às 15:44, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.ibama.gov.br/auten cidade,
informando o código veriﬁcador 7594652 e o código CRC ADF4F06B.

Referência: Processo nº 02001.004348/2006-95
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