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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: 02001.001003/2011-47
Interessado: BRBAC PRODUTOS BIOLÓGICOS LTDA
Brasília, 11 de janeiro de 2021

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.

No do Registro
1003/11-47

Nome Comercial do Produto
Bioact

Validade do Registro
3 anos a par r da data da assinatura

Titular de registro / fabricante / formulador / manipulador
BRBAC Produtos Biológicos Ltda
Rodovia RST 287, km 100 / Linha Santa Cruz
96.822-700 Santa Cruz do Sul - RS
CNPJ: 12.121.926/0001-14
Fone: (51) 3715-4678
Tipo de formulação: líquido
Finalidade do registro: fabricação, formulação, manipulação e comercialização
Formas de comercialização: venda direta ao consumidor e distribuição autorizada
Indicações de uso: 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 fé dos, 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.
Formas de aplicação autorizadas: conforme consta no item "instruções de uso" do modelo de rótulo aprovado.
Restrições de uso (situações em que não se recomenda o uso do produto): não aplicar em ambientes impróprios para a ação microbiana, como pH inferior a 5,0 ou
superior a 10,0, caixas de areia, decantadores ou ﬂotadores sico químicos.
Embalagens autorizadas:
Embalagem

Material

Capacidade

bombona

polie leno de alta densidade

1L

bombona

polie leno de alta densidade

5L

bombona

polie leno de alta densidade

20 L

Composição quali-quan ta va:
Ingrediente a vo
Bacillus amyloliquefaciens
Bacillus megaterium
Bacillus mycoides
Geobacillus thermoglucosidasius
Outros ingredientes

2,5 x 107 UFC mL-1
2,5 x 107 UFC mL-1
2,5 x 107 UFC mL-1
2,5 x 107 UFC mL-1
q.s.p. 1 L

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, Diretor, em 04/02/2021, às 16:51, 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 9094107 e o
código CRC EE5A2655.

Referência: Processo nº 02001.001003/2011-47
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