
Instruções de uso

Biocult liofilizado
Semente inóculo para ensaios de DBO

Prezado cliente,

Você  pode  encontrar  o  certificado  de  análise  e  a  FISPQ  do  Biocult  liofilizado  no  site

www.umweltambiental.com.br, clicando na aba Qualidade e posteriormente no link Biocult.

Princípio do ensaio

Biocult  é  uma  biomassa  liofilizada  de  bactérias

selecionadas  utilizadas  como  semente  inóculo  no

preparo  da  água  de  diluição  da  análise  de  Demanda

Bioquímica  de  Oxigênio  (DBO5,20,28),  garantindo  a

confiabilidade e a reprodutibilidade do ensaio, de acordo

com o método  5210 B –  5-Day  BOD test – Standard

Methods of  the Examination of  Water and Wastewater.

Pode ser utilizado juntamente ao produto Qualykits UP-

102 Kit analítico de DBO5 (5,0 a 1000,0 mgO2/L).

Aplicação

Efluentes domésticos e industriais,  eluatos/lixiviados de

resíduos sólidos e produtos químicos.

Conteúdo da embalagem

* 25 cubetas contendo formulação liofilizada de bactérias

selecionadas. Cada cubeta contém biomassa suficiente

para preparar 1,5 L de água de diluição.

* 1 frasco do tampão de reativação (conteúdo: 30 mL).

Informações de biossegurança

As bactérias selecionadas não apresentam propriedades

patogênicas.

Estocagem do produto

As cubetas contendo a biomassa liofilizada devem ser

armazenadas  sob  congelamento  a  uma  temperatura

máxima de -1ºC, podendo ser estocado em temperaturas

inferiores.  O  prazo  de  validade  da  biomassa  é  de  24

meses,  a  partir  da  data  de  fabricação.  O  tampão  de

reativação da biomassa permanece estável até a data de

vencimento indicada na embalagem quando armazenado

sob  refrigeração  convencional  (geladeira,  4ºC).  A

biomassa  deve  ser  reativada  apenas  imediatamente

antes de sua utilização. Após a reativação, a suspensão

bacteriana  deve  ser  armazenada  em  geladeira,  e

utilizada num período máximo de 24 horas.

O  recongelamento  e  posterior  reuso  de  biomassa

reidratada não devem ser realizados.

Equipamentos e acessórios necessários

*  Micropipetas  com  ponteiras  plásticas,  capacidade

nominal de 100 µL - 1000 µL;

Interferentes da análise

Algumas  substâncias  presentes  na  amostra  podem

causar  interferências  no  resultado  da  análise,  gerando

respostas incorretas. 

* Peróxidos e outras substâncias com caráter fortemente

oxidante;

* Substâncias fortemente redutoras;

* Cloro livre;

*  Qualquer  substância  que  cause  toxicidade  para  a

biomassa.

Procedimento

Primeiramente  escolha  a  utilização  conforme  a

metodologia  aplicável.  Método  de  DBO5 em  cubetas

Qualykits UP 102 e método em garrafas Winkler.

Método  em  cubetas  -  Kit  analítico  de  DBO5  Cód.

UP102 Qualykits

1) Defina  o  número  de  amostras  a  serem analisadas.

Cada cubeta é suficiente para o preparo de 1,5 L de água

de diluição, o equivalente a análise de 210 amostras em

cubetas.

2) Em  um  frasco,  utilizado  somente  para  este  fim,

adicione 500 mL de água deionizada;

3) Introduza a pedra porosa do sistema de aeração na

água e ligue o minicompressor, deixe a água aerando por

15 minutos;

4) Após os 15 minutos, mantenha o sistema de aeração

ligado e adicione 1 mL da solução de nutriente (solução

D do Kit analítico de DBO5 Cód. UP102 Qualykits);

5) Retire uma cubeta do Biocult do freezer e adicione 1

mL de tampão de reativação. Agite bem até observar a

turvação do tampão;

OBS: O conteúdo da cubeta Biocult NÃO dissolverá.



6) Transfira 0,25 mL do ressuspendido para a água de

diluição em aeração;

7) Aere a água por 1 hora;

8) Após decorrido o tempo de 1 hora, desligue o sistema

de  aeração  e  mantenha  em repouso  por  mais  1  hora

antes da utilização;

9) Prossiga conforme instruções contidas na bula do Kit

analítico de DBO5 Cód. UP102, Qualykits.

Nota: Mesmo que a água de diluição não seja preparada

no dia da realização do ensaio, esta deve ser aerada por

1 hora e permanecer em repouso por mais 1 hora antes

de ser utilizada. A concentração de Oxigênio Dissolvido

da água de diluição deve ser superior a 6 mg O2/L. 

Método em garrafas Winkler

1) Prepare a água de diluição conforme o método 5210 B

–  5-Day  BOD  test – Standard  Methods  of  the

Examination of Water and Wastewater ou a ABNT NBR

12614/92  Águas  –  Determinação  da  demanda  de

oxigênio  (DBO)  –  Método  de  incubação  (20  °C,  cinco

dias);

2) Retire uma cubeta do Biocult do freezer e adicione 1

mL de tampão de reativação. Agite bem até observar a

turvação do tampão;

OBS: O conteúdo da cubeta Biocult NÃO dissolverá.

3) Transfira todo o líquido ressuspendido para a água de

diluição;

4) Prossiga  conforme  instruções  contidas  no  Standard

Methods ou na norma.

Descarte de resíduos 

Recomenda-se que os frascos que contenham inóculo,

antes de serem descartados, sejam autoclavados;

A Qualykits  se  responsabiliza  pela  disposição  final  de

seus produtos. Fica como responsabilidade do cliente o

devido  acondicionamento  das  cubetas  e  soluções  e  o

transporte destas até a Umwelt. Certifique-se de que as

cubetas  estão  devidamente  fechadas  e  livres  de

vazamentos,  antes  de  depositá-las  no  local  pré-

determinado.

Atendimento

Em caso de dúvidas, reclamações ou sugestões:

Telefone: +55 (47) 3325-3703

E-mail: qualykits@umweltambiental.com.br


