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Pergunta nº: 1196/Question nº: 1196 

 
Título: /Title: Ajuda para operação de ETE – Estação de 

Tratamento de Efluentes  

 

    Por: / By:  Fernando Matos 

 
E-mail: fernandomatos@ig.com.br  

 

 
Questão: /Question: 

 

Olá Celso, boa noite 

 
Meu nome é Fernando, estou no Rio de Janeiro. 

 

Navegando no Google encontrei a sua apostila, operador de ETE, por 

sinal gostei muito, pena que o seu curso não está no RJ.  
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Necessito de ajuda seria possível, gostaria de saber quantos dias são 

necessários para criar uma colônia de bactéria no reator aeróbio de 

30.000 lts, em uma ETE projetada para 800 pessoas? 

 
Agradeço desde já. 

 

Fernando Matos 

_________________________________________________ 
 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

 

Bom dia Fernando – a apostila para “Operadores de ETE” foi elaborada 

pelo meu grande amigo e entusiasmado conhecedor dos segredos para 
uma boa e eficiente operação de estações de tratamento de efluentes - 

engenheiro Nei Rubens Lima, que ministrou um curso nesse tema para a 

ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel.  

Estou encaminhando essa mensagem copiada para ele, que se tiver 

disponibilidade poderá lhe dar uma resposta por e-mail.  
Peço ao Nei que me copie a resposta para que possamos inserir essa 

pergunta e resposta na Seção “Pergunte ao Euca Expert” - 

http://www.eucalyptus.com.br/eucaexpert.html 

Se houver público interessado, talvez ele possa ministrar o curso no RJ. 
Um abraço aos dois. 

Celso 

__________________________________________________ 
 

Outros comentários / Other comments: 

 

Por: / By:  Nei Rubens Lima 

 
E-mail: nei.lima@neilima.com.br  
 

Caro Fernando, bom dia! 

 

Quanto à tua questão, temos que avaliar alguns aspectos importantes 

na ativação da cultura no teu reator, pois, dependendo do processo que 
usares o tempo de ativação pode ser acelerado. Eu te sugeriria, 

utilizares um volume de efluente sanitário para incubar o reator, que 

pode ser obtido de qualquer fossa séptica, quantos mais volume 

empregares, mais rápida via acontecer o desenvolvimento e aclimatação 
da cultura. O segundo aspecto a considerar é o nível de oxigenação da 

cultura, o qual deve ser incrementado proporcionalmente ao aumento 
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mailto:nei.lima@neilima.com.br


da concentração de sólidos voláteis no reator. Penso que, sendo 

otimista, em três semanas a quatro semanas começará a ter uma 

concentração razoável de sólidos no reator em torno de 2000 mg/l de 
voláteis. Qualquer dúvida, por favor, volte a nos contatar. 

 

Sds 

Nei Lima 
 
 

__________________________________________________ 
 

Outros comentários / Other comments: 
 

Por: / By:  Celso Foelkel 

 
E-mail: foelkel@via-rs.net  
 
 

Obrigado Nei e sucessos ao Fernando. 

Abraços 

Celso 

__________________________________________________ 
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