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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: 02001.003869/2016-05
Interessado: ARGAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Brasília, 20 de março 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
Protargal Bio 45

Nº do Registro
3869/16-05

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

Titular de registro, formulador e manipulador
Argal Química Indústria e Comércio Ltda.
Rua Major Carlo del Prete, 1596-1608 / Cerâmica
09.530-001 São Caetano do Sul - SP
CNPJ: 59.274.431/0001-99
Telefone: (11) 2171-3327
Fabricante
Chembo S/A
Rue du Mont Carliers, 26 / Blandain
0465994433 Tournai (Bélgica)
Telefone: +32 0 6989-0770
Tipo de formulação: sólido em pó
Finalidade do registro: formulação, manipulação e comercialização
Formas de comercialização: venda direta ao consumidor
Indicações de uso: desobstrução de caixas de gordura e tubulações, limpeza de fossas sép cas, vasos sanitários,
ralos e pias, digestão de sólidos de eﬂuentes industriais, de frigoríﬁcos e abatedouros avícolas, redução do volume
de lodo residual em ETE, lagoas aeróbicas e anaeróbicas, degradação de compostos de amônia e estabilidade do
sistema.
Formas de aplicação autorizadas:
Modo de diluição: diluir em água e aguardar por aproximadamente uma hora antes da aplicação.
Dose de aplicação: 80 g por 100 L do eﬂuente em caixas de gordura, 300 g diretamente aplicadas em fossas sép cas
(base de 4.000 L), 20 g semanais em vasos sanitários, pias, ralos e tubulações e 20 ppm iniciais, com dosagem e
manutenção de 5 a 10 ppm para ETEs, esgotos em geral, tratamento em lagoas anaeróbicas e aeróbicas e
tratamento de lodo residual, podendo variar a depender do potencial orgânico do eﬂuente.
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Frequência de aplicação: três vezes por semana em caixas de gordura, uma vez por semana em fossas sép cas
(base de 4.000 L), vasos sanitários, pias, ralos e tubulações e frequência a depender do potencial orgânico em ETEs,
esgotos em geral, tratamento em lagoas anaeróbicas e aeróbicas e tratamento de lodo residual (veriﬁcar com o
departamento técnico).
Modo de aplicação: aplicação direta da diluição.
Restrições de uso (situações em que não se recomenda o uso do produto): aplicar nos horários de menor ﬂuxo e
não usar bactericidas duas horas antes ou depois da aplicação em caixas de gordura, vasos sanitários, pias,
ralos, tubulações e fossas sép cas. Nos demais tratamentos, aplicar nos horários de menor ﬂuxo.
Embalagens autorizadas:
Embalagem Material Capacidade
saco

plás co

30 kg

caixa

papelão

30 kg

Composição quali-quan ta va:
Ingrediente a vo
Bacillus sub lis
Bacillus
licheniformis
Bacillus pumilus
Outros
ingredientes

1%
1%
1%
97%

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 05/05/2020,
às 15:39, 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 7254564 e o código CRC B807716B.

Referência: Processo nº 02001.003869/2016-05
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