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Soluções inovadoras em biotecnologia 
para o desenvolvimento sustentável das organizações.



A Umwelt Biotecnologia Ambiental foi fundada em 1996 tendo como motivação fundamental o 

compromisso com o meio ambiente. O vocábulo alemão Umwelt que dá nome à empresa, significa “meio 

ambiente” ou “ao redor do mundo”. No final dos anos 90 havia uma demanda generalizada por serviços 

relacionados a uma adequada gestão ambiental de resíduos industriais. Hoje, essa demanda continua 

sendo a grande preocupação nos meios produtivos em todo o mundo.

A fim de contribuir para a vida sustentável no planeta, a Umwelt desenvolve soluções inovadoras na área 

da biotecnologia buscando a eliminação de poluentes. Os resultados alcançados minimizam a geração de 

resíduos e criam melhores alternativas para tratá-los.

Os serviços de assessoria (Uconsult) e projetos de estações de tratamento (Uproject), análises laboratoriais 

de águas e efluentes (Ulabs), e atividades de PD&I (Ubiotech) são dimensionados sempre em função das 

necessidades específicas dos seus clientes em termos de sustentabilidade sócio-econômica e ecológica.

A sólida atuação da Umwelt levou à conquista de prêmios de excelência na área de tecnologia ambien-

tal instituídos em Santa Catarina, como o XVI Prêmio Expressão de Ecologia na categoria “Inovação Tec-

nológica”; o VI Prêmio Gustav Salinger na categoria Serviços, ambos em 2008. II Prêmio da Valorização da 

Biodiversidade de Santa Catarina 2012, Prêmio Stemmer Inovação Catarinense 2012 e Prêmio FINEP de 

Inovação 2013.

A qualidade e a rastreabilidade de resultados laboratoriais são prioritários. O sistema de qualidade ISO/

IEC 17025:2005 foi certificado em 2012 pelo INMETRO no laboratório de Ecotoxicologia da Umwelt e sua 

cultura é norteadora na empresa. O valioso reconhecimento público e a certificação de qualidade são fatores 

essenciais, que garantem o alto nível e a credibilidade dos serviços oferecidos.

A partir de conceitos sistêmicos no compromisso assumido com o meio ambiente, a Umwelt consolidou 

um corpo técnico multidisciplinar altamente qualificado, considerando além das competências técnicas e 

científicas, também valores como ética, inovação, qualidade, foco no cliente e valorização das pessoas. 

Esse diferencial integrado de atendimento técnico - científico e humano é que permite a Umwelt “oferecer 

soluções inovadoras em biotecnologia para o desenvolvimento sustentável das organizações.”

A EMPRESA

RECONHECIMENTO EM BIOTECNOLOGIA

CONTROLE DE QUALIDADE

MISSÃO



Projetos para ETEs, ETAs, ETOs e o sistemas de Reuso de Água, se dedica ao desenvolvimento de soluções 

sustentáveis e inovadoras. A Umwelt vem se destacando no mercado pela implementação de inovações 

em biotecnologia economicamente viáveis e ecologicamente corretas. Se tornou referência na solução 

das adversidades dos sistemas de tratamento de água e efluentes. 

PROJETOS OFERECIDOS
O resultado é um serviço de excelência e qualidade para melhor atender os seus clientes nas variadas 

necessidades: 

Projetos de estações de tratamento de efluente (ETE), águas (ETA) e odores (ETO), além de sistemas de 

reuso de água; 

Otimização de plantas de tratamento, reduzindo os riscos e custos operacionais; Adequação de plantas 

às exigências específicas da Legislação Ambiental;

Aplicação de biotecnologia nos tratamentos de águas e efluentes permitindo maior eficiência e eficácia 

na obtenção de um tratado de qualidade, com custos reduzidos;

Sistemas de reuso de águas industriais, como ferramenta de valorização dos recursos hídricos;

Incorporação de novos efluentes nos sistemas de tratamento;

Implementação de processos biotecnológicos, para biodegradação de corantes têxteis.

PROJETOS INOVADORES



Oferecendo soluções econômicas e ecologicamente viáveis e o que há de mais moderno em soluções 

biotecnológicas, com acompanhamento constante, integrando os processos produtivos ao tratamento de 

resíduos. 

SERVIÇOS OFERECIDOS

ASSESSORIA AMBIENTAL

Diagnóstico de operação de estações de tratamento de água e 

efluentes;

Elaboração de balanços operacionais para o controle de fluxos 

de estações de tratamento de efluentes (ETEs);

Otimização de processos envolvidos na operação das ETEs;

Ações preventivas de controle ambiental;

Avaliação e otimização de sistemas de remoção de nitrogênio;

Diagnóstico de impactos em corpos receptores (rios, córregos, 

lagoas, etc.);

Manutenção do processo DESCO para remoção biológica de 

corantes em efluentes da indústria têxtil;

Assessoria jurídica;

Implantação de sistemas de gestão ambiental.

Os vários cases de sucesso garantem a aplicação dos resultados obtidos pelos serviços oferecidos pela 

Umwelt, dentre os quais destacam-se:



Microbiologia de Lodos Ativados;

Ecotoxicologia Aquática;

Operação em Estação de Tratamento de Efluentes;

Interpretação dos resultados das análises ambientais;

Interpretação da Legislação Ambiental.

Os cursos e treinamentos são ministrados por especialistas do corpo técnico da própria Umwelt, utilizando-

se da infraestrutura dos laboratórios e experiência de mais de 16 anos na área ambiental, contando com 

profissionais das mais diversas áreas, dentre elas, biologia, engenharia ambiental e química. 

Alguns cursos teóricos/práticos oferecidos pela Umwelt:

Os cursos in Company são preparados de forma personalizada para atender às demandas e necessidades 

de acordo com o perfil de cada cliente. A grande vantagem do curso nesse formato é a possibilidade de 

escolha dos temas, com a customização do programa, metodologia de abordagem e carga horária. O 

objetivo é apresentar um formato de curso adequado às necessidades e peculiaridades do cliente, com 

total aproveitamento do conteúdo exposto. O curso poderá ser realizado na estrutura do cliente, o que 

permite um contato mais próximo com a realidade de cada participante, facilitando o esclarecimento das 

principais dúvidas. 

A Umwelt se destaca no mercado por garantir aos seus clientes segurança e confiabilidade através 

dos produtos e serviços que oferece. Os resultados obtidos satisfazem seus clientes, pois primam pela 

sustentabilidade, com foco na redução dos custos operacionais, garantindo o atendimento a legislação e 

atuando de forma a atender aos requisitos ambientais.

O respeito ao cliente, sociedade e meio ambiente, fazem da Umwelt referência entre as empresas de 

biotecnologia ambiental, sendo uma das mais inovadoras do segmento no Brasil.

CURSOS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS

CURSOS IN COMPANY

CLIENTES



ANÁLISES ECOTOXICOLÓGICAS

Bioensaio de toxicidade aguda com Vibrio fischeri;

Bioensaio de toxicidade aguda com Daphnia magna;

Bioensaio de toxicidade aguda com Daphnia similis;

Bioensaio de toxicidade crônica com Desmodesmus subspicatus;

Bioensaio de toxicidade crônica com Ceriodaphnia dubia;

Coleta, transporte e acondicionamento de amostras para Análises Ecotoxicológicas

Os ensaios ecotoxicológicos têm o objetivo de avaliar o efeito e o impacto que amostras de água, efluentes 

e insumos causam sobre determinado organismo-teste e permitem medir o grau de ecotoxicidade da 

amostra testada. Os ensaios realizados são acreditados conforme a ISO/IEC 17025:2005 do INMETRO.

Relação dos ensaios acreditados pelo INMETRO:

Amostragem em Ensaios Ecotoxicológicos:

Além do escopo acreditado, são realizados bioensaios de toxicidade crônica em Skeletonema Constatum.

“Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre/Inmetro de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005, sob o número CRL 0619.”

CRL 0619 CRL 0619



Por meio de um conjunto de análises microbiológicas e físico-químicas, determinam-se a constituição 

fisiológica, a morfologia e atividade metabólica dos microrganismos de sistemas de lodos ativados, lagoas 

aeradas, biofiltros e biodiscos em ETEs. Possibilita avaliar o processo e seus impactos, auxiliando na tomada 

de decisão para correção dos parâmetros de operação da estação de tratamento.

MONITORAMENTO DE LODOS ATIVADOS

Serviços de análises físico-químicas e microbiológicas para caracterização da qualidade de águas e 

efluentes, essenciais para um controle eficiente da operação de processos em ETEs e ETAs. Os métodos 

analíticos seguem os padrões do “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, 21th 

edition (2005). Tendo como diferencial:

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS

Laboratório padronizado em Normas Internacionais;

Variedade de ensaios em análises físico-químicas e microbiológicas;

Assessoria na interpretação dos resultados;

Assessoria na definição de análises para atender as exigências legais;

Agilidade na obtenção de resultados.



São ensaios de bancada que simulam as condições de operação de 

sistemas biológicos de tratamento de efluentes em ETEs, levando-se 

em conta as demandas específicas do cliente. Observam-se nestes 

ensaios as possíveis ocorrências pela entrada de novos poluentes 

no sistema de tratamento, bem comot a viabilidade de aplicação do 

tratamento biológico para determinadas classes de efluentes ou as 

condições necessárias para a remoção eficiente de nutrientes.

TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EFLUENTES

Ensaios que simulam e avaliam a capacidade de assimilação e 

degradação de efluentes industriais por microrganismos de lodos 

ativados. Auxiliando a tomada de decisão, o que previne impactos 

ambientais e evita desperdício de recursos.

TRATABILIDADE DE EFLUENTES

Ensaios que simulam e avaliam a capacidade de degradação dos 

produtos/insumos químicos pelos microrganismos presentes no lodo 

ativado. Entre outras vantagens, possibilita que se escolha o insumo 

que apresente maior biodegradação e menor impacto.

BIODEGRADABILIDADE DE INSUMOS

Permite a avaliação do grau de compatibilidade de insumos com os 

lodos ativados. Aplicado em caso de suspeita de possíveis efeitos 

quando do uso de insumos ainda desconhecidos no processo 

produtivo e seus impactos econômicos e ambientais no tratamento 

de efluentes.

BIOCOMPATIBILIDADE DE INSUMOS

Ensaio para avaliação e dimensionamento da eficiência de remoção 

de nitrogênio por processo de desnitrificação, com definição de 

fontes alternativas de energia e otimização do processo de remoção.

ENSAIO DE DESNITRIFICAÇÃO



Responsável pela produção de kits e insumos. Os procedimentos de produção são baseados na ISO 9001, 

garantindo qualidade e confiabilidade nos processos. Alguns kits análiticos fornecidos:

INOVAÇÃO E PRATICIDADE

O kit Biolux® contém ampolas com biomassa liofilizada da bactéria Vibrio fischeri. É empregado em análises de 

águas, efluentes, sedimentos e produtos químicos. Sendo uma ferramenta analítica prática, rápida e de fácil 

execução e utilizada amplamente por empresas, laboratórios, universidades e órgãos públicos ambientais.

Uso prático, rápido e fácil, sem necessidade de preparação prévia 

de cultivos bacterianos;

Atende os critérios das normas nacionais (ABNT NBR 15411-

3:2012; CETESB L5.227);

Produção exclusiva, totalmente brasileiro, com logística 

simplificada;

Suporte com orientação de sua utilização e auxílio pós-venda;

A estação de trabalho EasyTox foi desenvolvida para determinar a ecotoxicidade em efluentes e insumos 

sobre o organismo-teste Vibrio fischeri; O EasyTox é composto por Luminômetro; Módulo de incubação a 

15°C e Software com transmissão dos dados e cálculo dos resultados: 

Pode ser facilmente instalado em uma pequena estrutura física, tornando sua utilização fácil e prática;

Operação de ensaios conforme a norma ABNT NBR 15411-3:2012 e CETESB L5.227;

Rapidez na obtenção dos resultados com possibilidades para ajustes operacionais necessários na ETE; 

Indicado para o uso em laboratório de: indústrias; centros de pesquisa; empresas de serviços de análises 

ambientais; 

Treinamento, orientação de utilização e auxílio pós-venda.



 O kit Monitox® é uma alternativa para o automonitoramento da ecotoxicidade in loco com o organismo-

teste Vibrio fischeri. Permite o rastreamento de fontes poluidoras em qualquer etapa de um processo que 

gera efluente.

O produto Steriplus é a solução para avaliação da efetividade dos processos de esterilização à vapor, 

realizado por autoclaves. Contém esporos do microrganismo Geobacillus stearothermophilus que, apesar 

de suportar altas temperaturas, ao final do processo de esterilização sofrem a total inativação devido as 

condições que são expostos, comprovando assim a eficiência do processo de esterilização.

Os produtos dessa linha, são kits analíticos, que utilizam método fotométrico para quantificação de 

determinados parâmetros, alinhando qualidade, praticidade e rapidez de resultados.

Alguns kits analíticos fornecidos pela Umwelt:

QualyKits
UMWELT

Uso prático e fácil, sem despender de maior estrutura laboratorial;

Os resultados podem ser obtidos em até uma hora após a coleta 

da amostra a ser testada;

Prevenção de acidentes ambientais causados por lançamentos 

de cargas tóxicas;

Treinamento, suporte e orientação da sua utilização;

Autonomia na tomada de decisão.

DBO5 (4,0 – 1000,0 mgO2/L) - UP-102 

DQO (2,5 – 40,0 mgO2/L) - UP-111

DQO (50,0 – 2000,0 mgO2/L) - UP-112

Fenóis (0,05 – 5,00 mg/L) - UP-121

Nitrato (0,23 – 13,50 mg/L) - UP-131

Fósforo (1,00 - 15,00mg/L) - UP-142

Tensoativos Aniônicos (Detergente) (0,2 - 2,00mg/L) - UP-151

STERIPLUS
U  M  W  E  L  T

Permite o rastreamento espacial dos processos de esterilização;

O resultado pode ser obtido em 24 horas;

Fácil manuseio e aplicação.



As análises de DBO muitas vezes exigem a adição de inóculos no ensaio, o BIOCULT foi desenvolvido para 

garantir a confiabilidade nos resultados de ensaios de DBO. Produzido com a combinação de diferentes 

microrganismos, proporciona uma extensa utilização, sendo aplicável na análise de diferentes amostras de 

efluentes. De fácil manuseio, não apresenta toxicidade ao usuário nem ao meio ambiente.

A solução DEGGOR permite a eliminação de passivos ambientais causados pelo acúmulo de gordura nas 

ETEs de frigoríficos e laticínios, com o uso de uma tecnologia sustentável que utiliza resíduos como insumos 

para a produção das bactérias junto a estação de tratamento. Tornando seus usuários independentes de 

fornecedores de bactérias por produzir in loco, reduzindo o custo final do m3 de efluente tratado, evitando 

a geração de passivos ambientais.

O DESCO promove a degradação de corantes têxteis por microrganismos desenvolvidos e criados junto 

à própria Estação de Tratamento de Efluentes, sem a necessidade contínua de aquisição de bactérias 

e formulações complexas. É um sistema altamente eficiente e autossuficiente, oferecendo as seguintes 

vantagens:

BIOCULT
UMWELT

Redução dos custos de tratamento de efluentes coloridos pela diminuição do uso de 

insumos descolorantes;

Remoção da cor de 40% a 85%, em uma única etapa do tratamento;

Redução da carga orgânica de 20% a 50%;

Redução da ecotoxicidade do efluente, pela diminuição do uso de aditivos químicos.



Soluções inovadoras em biotecnologia 
para o desenvolvimento sustentável das organizações.
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