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Estação de Tratamento de Aguas Residuais (ETAR) 

MICRORGANISMOS PARA ETAR 

O que é o Environoc 301? 

Environoc 301 é um produto desenvolvido pela Biodyne, Inc. Sarasota, Flórida - EUA. 
Provou ser muito eficaz para o tratamento de águas residuais domésticas e industriais. O produto 
contém bactérias aeróbicas e facultativas, com a capacidade de degradar diferentes compostos 
presentes no efluente que afetam a DBO e a DQO, incluindo gorduras, proteínas e açúcares, entre 
outros. 

O consórcio foi formado inicialmente em 1989 e, graças à pesquisa e ao desenvolvimento em 
mais de duas décadas, o Environoc 301 de hoje contém estirpes que exibem capacidades de 
degradação muito especiais entre as mais eficientes no mercado. 

Environoc 301 está sendo usado em centenas de locais com aplicações domésticas, 
municipais e industriais, com excelentes resultados em diferentes países onde Biodyne, Inc. tem 

representante. É utilizado como um inoculante biológico nas ETARs no tratamento de efluentes 
municipais, cítricos, papel, laticínios, alimentos, cosméticos, produtos farmacêuticos e equipamentos 
de lavagem de águas residuais, entre outros.      

Como atua o Environoc 301? 
Uma vez que a inoculação é feita, Environoc 301 começa a se multiplicar e tornar-se parte da 

microbiota do licor misto e do sistema de lamas. Environoc 301 tem a habilidade de melhorar o 
metabolismo das estirpes aumentando a eficiência do sistema através de uma melhor degradação 
da matéria orgânica usando menos micróbios que começa a reduzir o volume de lamas. Todos estes 
benefícios levam à melhoria da qualidade das águas residuais (DBO, DQO, TSS, gorduras, óleos e 
etc.).
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Aplicação das Doses: 
O cálculo da dose depende de vários fatores, como tipo da indústria, fluxo, variações de 

fabricação, eficiência do sistema, carga orgânica (DBO e DQO), temperatura, tempo de 
retenção, tipo de sistema de tratamento, etc. 

A aplicação é geralmente realizada diariamente, embora em alguns casos aplicações 
intermitentes possam ser feitas. A primeira dose deve ser maior (dose de choque) para 
assegurar uma população suficiente de microrganismos, então uma dose mais baixa (dose de 
manutenção) permitirá a substituição de microrganismos perdidos através do sistema. Para 
receber orientações sobre a dosagem e a frequência, entre em contato com o suporte técnico da 
Biodyne Brasil . 

• Agite o recipiente Environoc 301 para misturar bem o conteúdo.
• Meça a dose que deseja aplicar. O volume necessário poderá ser diluído com água para criar

mais volume permitindo a aplicação em vários locais.
• Adicione o microrganismo no local recomendado pelo suporte técnico.

Importante: 

• O sucesso da inoculação depende de uma variedade de fatores abióticos.
• O tratamento com microrganismos não resolve problemas subjacentes significativos, tais como,

deficiência de projeto, falta de oxigenação, tempos de retenção curtos, sobrecarga do sistema,
etc.

Aviso de segurança: 
Environoc 301 não é tóxico, cáustico, corrosivo ou patogênico para animais ou plantas. Não 

foi geneticamente modificado. Ele pode ser usado em qualquer tipo de sistema de encanamento. 
Manter fora ao alcance das crianças. 

Armazenamento: 
Sem refrigeração, recomenda-se que este produto seja utilizado dentro de 16 semanas. Com 

refrigeração, este produto pode ser usado por até 24 semanas. Além destes períodos, o produto 
não vai ficar totalmente "ruim", mas devido à possível redução do número de microbianos, a dose 
recomendada para aplicação pode não mais alcançar o resultado desejado. Entre em contato com o 
suporte técnico com perguntas sobre o produto "vencido". 

Observações: 
É normal que o microrganismo tenha um forte odor derivado da atividade contínua dos 

micróbios no interior do recipiente. 

Tecnica de Aplicacao:
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