
VTA Hydroprompt® FORTE

Para eliminação fiável de diferentes 
cargas bacterianas na clarificação 
secundária de águas residuais.

Tecnologia de água 
inovadora 

Tecnologia de dosagem 
 mais moderna

Produtos do siste-
ma personalizados



VTA Hydroprompt® FORTE 
O mais recente desenvolvimento para a eliminação de diferen-
tes cargas bacterianas na clarificação secundária de águas 
residuais.

Este produto do sistema multifuncional dos laboratórios próprios da VTA foi dotado de propriedades 
adicionais, que proporcionam uma precipitação e floculação altamente eficazes. 

VTA Hydroprompt® FORTE  
é utilizado para a limpeza de  

águas residuais na entrada da 
clarificação secundária.

As impurezas microbianas,  
(p. ex., agentes patogénicos e 

bactérias multirresistentes) são 
eliminadas eficazmente na fase 

aquosa. 
 

  

A fórmula especialmente desen-
volvida garante que os micro- 

organismos do processo biológico 
não são comprometidos. 

www.vta.cc

Utilizar VTA Hydroprompt® FORTE com cuidado, devido ao seu efeito desinfetante. Ler sempre a etiqueta e informação do produto antes da utilização.



A sua composição única  
permite um amplo espectro de 

utilização e pode ser utilizado de 
acordo com cada requisito individual.

Redução eficaz da car-
ga bacteriana, mesmo 
com doses reduzidas

Melhoria da deposição e 
sedimentação de partícu-
las em suspensão

Floculação eficiente - 
Formação de macroflo-
cos estáveis

 
Aumento da velocidade 
de sedimentação e da 
profundidade visível

Eliminação fiável 
de fosfatos

Redução do consumo 
de precipitantes 

VANTAGENS

SEM VTA HYDROPROMPT® FORTE COM VTA HYDROPROMPT® FORTE

Colónias em 
ágar de contagem de placa.  

Amostra zero não tratada  
(à esquerda),  

amostra tratada com VTA 
Hydroprompt® FORTE  

(à direita).

Após a deposição de flocos 
finos, pode ser observada 
uma eliminação completa 
das bactérias no sobrena-

dante.



SEDIMENTAÇÃO
Várias séries de ensaios comprovam que o VTA Hydroprompt® FORTE contribui para uma melhoria 
significativa do comportamento e da velocidade de sedimentação. A formação de macroflocos estáveis 
garante uma fase de água clarificada limpa e sem turvação.

Valores médios de uma série de ensaios práticos

Os resultados seguintes representam valores médios  
de uma série de ensaios práticos

Carga Redução

Amostra 
zero

VTA
Hydroprompt®  

FORTE

Carga bacteriana total 100 %  5,38% > 94%

E. coli 100 % 4,17 % > 95 %

Enterobacter aerogenes 100 % 1,65 % > 98 %

Acinetobacter baumanii 100 % 2,74 % > 97 %

Staphylococcus saprophyticus 100 % 6,25 % > 93 %
A avaliação tem por base uma adição de 50 ppm de produto.

CARGA BACTERIANA TOTAL
Redução clara das bactérias com concentração muito reduzida. 
O VTA Hydroprompt® FORTE é utilizado para a redução de bactérias no nível final de limpeza as ETAR. 
Mesmo as concentrações muito reduzidas obtêm uma clara redução das bactérias, em comparação 
com a situação inicial. 
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Valores médios de uma série de ensaios práticos

Relatório prático
VTA Hydroprompt® FORTE
  
1. MÉTODO
O impacto do VTA Hydroprompt® FORTE mostra-se 
no decorrer de um ensaio prático. A ETAR foi concebi-
da para 9500 EW, atualmente carregada com aprox. 
6500 EW e possui dois decantadores. Durante o  
período de ensaios, um dos decantadores foi tratado 
com 30 ou 50 ppm de VTA Hydroprompt® FORTE;  
o segundo serviu de referência (amostra zero).  

 � Período de ensaios: 13 a 17 de julho de 2020

 � Volume de entrada diário no clarificador secundário: ~1000 m3/dia

 � Análise: Recolha diária de amostras mistas e amostras aleatórias dos clarificadores individuais e 

análise subsequente no laboratório da VTA de Rottenbach.

 � Dosagem: 30 ou 50 ppm de VTA Hydroprompt® FORTE em áreas com bom fluxo (mistura ideal) na 

entrada de decantadores. Desta forma, é possível garantir a eficácia ideal do produto do sistema.

OBJETIVO
Melhoria dos parâmetros físicos, como a velocidade de sedimentação das partículas sólidas 
(suspensas) e a profundidade visível nos decantadores 

Otimização dos parâmetros químicos, como CBS, p-ges, orto-fosfato, nitratos e  
turvação na saída

Minimização da carga bacteriana total e da carga de bactérias de agentes patogénicos (re-
sistentes/multirresistentes) na saída da ETAR

Em primeiro lugar, foram determinados os parâmetros relevantes, bem como a carga bacte-
riana e de agentes patogénicos em decantadores não tratados ou na saída da ETAR e, em 
seguida, foram analisados tanto a melhoria dos parâmetros correspondentes como a redução 
da carga bacteriana após o tratamento com VTA Hydroprompt® FORTE.



2. RESULTADOS
Parâmetros químicos / físicos

PROFUNDIDADE VISÍVEL EM DECANTADORES
A profundidade visível em decantadores me-
lhorou de 1,5 para 2,5 metros em algumas 
horas após a administração de VTA Hydro-
prompt® FORTE. No segundo dia de ensaios 
foi possível identificar uma melhoria da pro-
fundidade visível para os 3 metros. 

Através da redução visível de partículas em 
suspensão (finas) na fase de clarificação 
em decantadores e minimização de flocos, a 
carga na saída foi reduzida de forma muito 
significativa.
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CSB, FOSFATOS, NITRATOS E TURVAÇÃO

Com a utilização do produto do sistema VTA Hydroprompt® FORTE, verificou-se uma clara melhoria 
dos parâmetros químicos na fase de clarificação.

 � Redução do fosfato. O fosfato total foi reduzido de 0,44 para 0,09 mg/l,  

o ortofosfato desceu 0,26 mg/l abaixo do limite detetável.

 � Garantia de conservação do valor limite de fosfato (0,5 mg/l) durante o funcionamento 

 � Economia de precipitantes no nível biológico

 � Redução dos valores de CSB e nitrato em cerca de 42% (CSB) e 36 % (nitrato)

 � Redução total da turvação de 84 %, de 4,4 FNU para 0,7 FNU

Probenbezeichnung

Klarwasser NKB

Unbehandelte 
Referenzprobe

17,8 0,44 0,26 4,4 0,84

mit 30 ppm 
VTA Hydroprompt® 
FORTE

- 0,11 < 0,05 1,2 -

mit 50 ppm 
VTA Hydroprompt® 
FORTE

10,4 0,09 < 0,05 0,7 0,54

Mischproben-bezeichnung

Ablauf

Unbehandelte 
Referenzprobe

- 0,28 0,19 3,2 -

Teilbehandelte Mischprobe 11,3 0,09 < 0,05 1,4 0,72

CSB     
  (mg/l)

Ges.-
Phosphat 

(mg/l)

ortho-
Phosphat 

(mg/l)

Trübung        
(FNU)

Nitrat              
(mg/l)

CSB   
    (mg/l)

Ges.-
Phosphat 

(mg/l)

ortho-
Phosphat 

(mg/l)

Trübung 
(FNU)

Nitrat 
(mg/l)

Comparação dos parâmetros químicos relevantes nas amostras correspondentes dos decantadores ou na saída da ETAR. 



EFEITOS NO NÍVEL BIOLÓGICO
Além da possível economia de precipitantes para a eliminação de fosfato, a formação de flocos com-
pactos na lama de retorno contribui significativamente para a minimização da lama flutuante no nível 
biológico através de um melhor comportamento de sedimentação no tanque de aeração.

Redução da carga bacteriana

Para detetar a presença de bactérias e de agentes patogénicos, foram semeados em placas de ágar 
de contagem de placa (meio de cultura universal) e em placas de ágar seletivas (deteção específica de 
grupos de bactérias patogénicas) 100 µl das amostras mistas e aleatórias (não tratadas e tratadas) e 
incubados a 36 °C durante 24 horas. 

Para obter resultados exatos, foi realizada sempre uma determinação dupla com duas abordagens 
e calculado o valor médio. A avaliação foi realizada através da contagem das colónias de bactérias 
formadas após 24 horas, tendo sido estudada a redução efetiva de bactérias com o uso de VTA Hydro-
prompt® FORTE em todas as UFC (unidades de formação de colónias) em comparação com a amostra 
de referência não tratada. 

Número total das colónias de bactérias (manchas escuras) na amostra aleatória não tratada da fase de água clarificada em 
decantadores (esquerda) e na amostra tratada (direita).

Comparação de agentes patogénicos antes e após o tratamento com VTA Hydroprompt® FORTE. 
E. coli e Enterobacter aerogenes na amostra não tratada (esquerda) e na amostra tratada (direita).

www.vta.cc vta@vta.cc



Comparação de agentes patogénicos antes e após o tratamento com VTA Hydroprompt® FORTE. 
E. coli e Enterobacter aerogenes na amostra não tratada (esquerda) e na amostra tratada (direita).

Comparação de agentes patogénicos antes e após o tratamento com VTA Hydroprompt® FORTE. 
Acinetobacter baumannii  e Klebsiella pneumoniae na amostra não tratada (esquerda) e na amostra tratada (direita).

vta@vta.cc



CARGA BACTERIANA TOTAL NA FASE DA ÁGUA CLARIFICADA

As análises indicaram uma redução da carga bacteriana total na clarificação secundária de até 95 % 
pelo VTA Hydroprompt® FORTE.

Além disso, também foi possível detetar bactérias patogénicas, como Escherichia coli, Enterobacter 
aerogenes, Acinetobacter baumanii, Klebsiella pneumoniae e Staphylococcus saprophyticus através de 
meios de cultura seletivos. Durante o período de ensaio, foi possível eliminar estes agentes patogénicos 
relevantes para a saúde quase completamente da fase de água clarificada (> 93%).
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pathogener Keim Selektiv Agar Morphologie Vorkommen Krankheiten
Antibiotika 

Resistenzen

EEsscchheerriicchhiiaa  ccoollii
Eosine Methylene 

Blue Agar

Gram- neg. und 

stäbchenförmig

menschlichen 

Darm

Infektionen des 

Verdauungstrakts und 

Harnwegsinfektionen

Ampicillin, 

Doxycyclin und 

Cotrimoxazol

EEnntteerroobbaacctteerr  
aaeerrooggeenneess

Eosine Methylene 

Blue Agar

Gram- neg. und 

stäbchenförmig

menschlichen 

Darm

Harnwegs- und 

Atemwegsinfektionen, 

Meningitis

Imipenem, 

Cefepime, Colistin 

und Polymyxin

AAcciinneettoobbaacctteerr  
bbaauummaannnniiii

Brilliance CRE Agar
Gram- neg. und 

stäbchenförmig
Boden und Wasser

Lungen-, Wund-, 

Harnwegs- und 

Hirninfektionen

Penicilline, 

Caphalosporine

SSttaapphhyyllooccooccccuuss  
ssaapprroopphhyyttiiccuuss

Brilliance Staph 24 

Agar

Gram- pos. und 

kugelförmig

Darmflora (Mensch 

und Tier)
Harnwegsinfektionen

geeignete 

Therapien mit 

Ciprofloxacin, 

Cotrimoxazol und 

Trimethoprim

EEnntteerrooccooccccuuss  
ffaaeecciiuumm

Brilliance VRE Agar
Gram- pos. und 

kugelförmig

Darmflora (Mensch 

und Tier)

nosokomiale 

Krankheiten 

(Harnwegsinfektionen)

Piperacillin und 

Glycopeptide

EEnntteerrooccooccccuuss  
ffaaeeccaalliiss

Brilliance VRE Agar
Gram- pos. und 

kugelförmig

Darmflora (Mensch 

und Tier) 

nosokomiale 

Krankheiten 

(Harnwegsinfektionen)

Penicillin G und 

Carbapeneme

PPsseeuuddoommoonnaass  
aaeerrooggiinnoossaa

Cetrimide Agar
Gram- neg. und 

stäbchenförmig

feuchter und 

trockener 

Umgebung

nosokomiale 

Krankheiten 

Pneumonie, Harnwegs- 

und Hautinfektionen, 

Penicilline, β-

Lactamasen, 

Fosfomycin

KKlleebbssiieellllaa  
ppnneeuummoonniiaaee

Brilliance ESBL
Gram- neg. und 

stäbchenförmig
Darmflora

nosokomiale 

Krankheiten 

(Pneumonie und 

Harnwegsinfekte)

Penicillin G und 

Aminopenicilline

SSttaapphhyyllooccooccccuuss  
aauurreeuuss

Brilliance Staph 24 

Agar

Gram- pos. und 

kugelförmig

Haut, Nase und 

Genitalien

Methicillin und 

Penicillin

nosokomiale 

Krankheiten    

Magen-Darm 

Infektionen

VISTA GERAL: BACTÉRIAS MULTIRRESISTENTES



Definimos padrões!
Altamente eficaz, eficiente e sustentável. 
Segundo o modelo da natureza e dos seus ciclos.

Água limpa,  
ambiente limpo –  
para as gerações  
futuras. 
—  Dr. Eng. h.c. Ulrich Kubinger 

CEO do Grupo VTA

"

VTA Česká republika spol. s r.o.
Větrná 1454/72
CZ-37005 České Budějovice
Tel: +420 385 514 747

VTA Schweiz GmbH
Kalchbühlstrasse 40
CH-7000 Chur
Tel: +41 81 252 27-09

VTA Deutschland GmbH
Henneberger Str. 1 
D-94036 Passau
Tel: +49 851 988 98-0

VTA Austria GmbH 
VTA Technologie GmbH
Umweltpark 1 
A-4681 Rottenbach
Tel: +43 7732 4133

www.vta.cc vta@vta.cc

We clean water.


