
Experiencia internacional no uso de probioticos na revitalizacao de corpos hidricos



Parceria UFF e 

Alevinus

UFF e Alevinus desenvolveram

acordo mútuo de parceria para

cooperação em projetos de pesquisa

Em destaque o desenvolvimento de

projeto voltado para biorremediação e

revitalização de corpos hídricos
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A proposta: biorremediação

Segundo a Resolução CONAMA 463 de 2014, entende-se por biorremediação a

utilização de microrganismos capazes de se reproduzir, favorecendo o

crescimento de microrganismos naturalmente presentes no ambiente, e capazes

de acelerar o processo de degradação bioquímica de compostos e substâncias

contaminantes.



Inicio atividades de revitalizacao -

EMRO







,
On National Marine Day simultaneous application of EM 

is made throughout Japan,



Mikawa bay – Dia da água



Since September 2003 2 Tons of EM was applied weekly and 6000 EM 

mud balls deployed into the river.



Tokyo Bay Area

In Toda city a project to recover biodiversity in the Arakawa River 

using EM has been implemented. Activities have continued over 10 

years.

Starting in 2002, 24 tons of activated EM has been applied each 

year. As a result the bad smell from the river has been eliminated 

and the sludge layer is significantly reduced, with sand now visible.

In addition, according to the biological research performed by the 

city sweetfish, smelt, ell, Rhinogobius, medaka (killifish), prawn, line 

prawn and sesarma are now confirmed, something that was not 

seen back in 2000, showing the biodiversity has been steadily 

recovered. From the beginning of spring to early summer schools of 

mullet fry are swimming upstream, and there are more herons and 

cormorants. 



Lago Amatitlan
• Contaminação do Rio Descontamina 16 km2 de Lago





Aplicação de EM•1®-Ativado. Diferentes sistemas de aplicação, porém muito simples e 

de baixo custo.





Lago Amatitlan
Resultados

Redução significativa da contaminação. 

O gráfico acima ilustra a redução da contaminação do lago no período de 1 ano, medida 

pela Demanda Química de Oxigênio.
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Coliformes Fecales

Limite Máximo Permisible: 

1000 NMP/100 de la NOM-

001-SEMARNAT-1996  de 



Lagoa da Pampulha - BH
• Uso do Esgoto da COPASA como Ferramenta de Descontaminação



• Sistema de Tratamento com o EM•1® é MUITO SIMPLES O ESGOTO 

DESCONTAMINA A LAGOA



Lagoa da Pampulha
Resultados

Redução significativa da contaminação orgânica da Lagoa



Lagoa da Pampulha
Resultados

Redução significativa de E. Coli.



Lagoa da Pampulha
Resultados

Redução significativa de E. Coli.



• Os Peixes PASSARAM A HABITAR o canal de deságue da Estação 

de Tratamento, algo que NUNCA TINHA ACONTECIDO ANTES !



EM MudBalls 



Lithothamnium – Foto Fiocruz



Criando Alternativas Econômicas

e Ecologicamente Corretas

::  Contato :: Thiago Linde

CONTATO@ALEVINUS.ECO.BR


