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Oração de uma camponesa de Madagáscar
Senhor! Dono das panelas e marmitas! Não posso ser a santa que medita aos vossos pés.
Não posso bordar toalhas para o vosso altar.
Então, que eu seja santa ao pé do meu fogão.
Que o vosso amor esquente a chama que eu acendi
e faça calar minha vontade de gemer a minha miséria.
Eu tenho as mãos de Marta. Mas quero também ter a alma de Maria.
Quando eu lavar o chão, lave, Senhor, os meus pecados.
Quando eu puser na mesa comida, coma também, Senhor, junto conosco.
É ao meu Senhor que eu sirvo, servindo minha família.
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RESUMO
BARROSO, M. M. (2007). Influência das Micro e Macropropriedades dos Lodos de Estações
de Tratamento de Águas no Desaguamento por Leito de Drenagem. 249p. Tese (Doutorado) –
Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2007.

O estudo dos fatores intervenientes, micro e macropropriedades dos lodos de estação
de tratamento de água (ETA), no desaguamento por sistemas naturais, com uso de Leito de
Drenagem, constituiu o principal foco desta pesquisa. Assim, ensaios de desaguamento por
Leito de Drenagem foram realizados com amostras de lodos de sulfato de alumínio e de
cloreto de polialumínio (PACl) e monitoramento das variáveis climáticas. Os resultados
comprovaram o desempenho do Leito de Drenagem para redução de volume, da ordem de 80
% e 90 % para os lodos de PACl e Sulfato de Alumínio e teor de sólidos final respectivamente
de 30 a 90 %, sem consumo de energia. Na Fase de Drenagem, independente do tipo e volume
de lodo aplicado, a vazão de drenagem foi maior quanto menor o valor da taxa de aplicação
de sólidos - TAS (kg/m2) (fração volumétrica de partículas). As variáveis analisadas, teor de
sólidos, distribuição de tamanho de partículas, morfologia e composição das partículas entre
outros, na massa de lodo bruto e desaguado indicaram diferentes mecanismos de secagem e
conseqüente influencia na velocidade de secagem. O uso do Fluxo de massa de água
evaporada revelou-se adequado para avaliar a Fase de Secagem. O estudo das micro e
macropropriedades

do

lodo

mostram-se

decisivos

para

balisarem

pesquisas

de

desenvolvimento dos sistemas de desaguamento e de reúso dos lodos de ETAs.

Palavras-Chave: Lodo, Estação de tratamento de água, Desaguamento, Sistemas Naturais,
Leito de Drenagem, Micro e Macropropriedades, Reologia.
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