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Resumo: A eficiência da ozonização em efluente de campus universitário pré-tratado por Microalgas 

+ Wetland Construído de Fluxo Vertical (MA+WCFV) objetivando detoxificação e desinfecção foi 

avaliada. Foram estudados especialmente o tratamento de águas negras e amarelas advindas dos 

sanitários. A unidade MA + WCFV foi operada em regime de batelada com recirculação para o 

sistema MA, com tempo de detenção hidráulica de 3 dias, área de incidência solar de 0,5 m
2
, 

profundidade de 50 cm (MA), com luminosidade média de 400 lumens e com os gêneros de 

microalgas  Desmodesmus, Scenedesmus e Chlorella.  O  WCFV  se caracterizou  com uso da 

macrófita  Hymenachne grumosa, cultivada a mais de um ano e com  fator de carga em batelada de  

106,2 g de DQO m
-2

 carregados durante 1 hora. Após o tratamento MA + WCFV a amostra foi 

ozonizada também em batelada com sistema difusor de ar com 2,16  mg O3 L
-1

 efluente min
-1

 durante 

1 hora. Desinfeção e detoxificação foram obtidos, sendo que a amostra  tratada com o processo MA + 

WCFV + O3 apresentou 600 UFC/100 mL para Coliformes totais, < 18 UFC/100 mL para 

Escherichia Coli e  EC50 = 100 com os ensaios de toxicidade aguda com a Daphnia magna. Ensaios 

de genotoxicidade também com a Daphnia magna revelaram redução da freqüência de danos para as 

amostras ozonizadas. 

 
Palavras-chave: Tratamento da água; Ozonização; Wetlands construídos; Ecotoxicidade; 

Genotoxicidade. 
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OZONATION OF URBAN WASTEWATER PRETREATED WITH 

MICROALGAE + CONSTRUCTED WETLAND IN VERTICAL FLOW 

IN BATCH REGIMEN 
 

 

Abstract: The efficiency of ozonation in effluent from university pretreated by Microalgae +  

Constructed Wetland Vertical Flow (MA + CWVF) aiming detoxification and disinfection was 

evaluated. Were studied the treatment of black and yellow water arising from the toilets. The MA + 

CWVF unit was operated in batch system with recirculation for MA, with hydraulic retention time of 

three days, area 0.5 m
2
 solar incidence, depth of 50 cm (MA), with an average brightness of 400 

lumens and with microalgae genres Desmodesmus, Scenedesmus and Chlorella. The CWVF was 

characterized with use of macrophyte Hymenachne grumosa, cultivated over a year and load factor in 

batch of 106.2 g COD m
-2

 loaded for 1 hour. After MA + CWVF treatment the sample was also 

ozonated batch with diffuser air system O3 2.16 mg L
-1

 effluent min
-1

 for 1 hour. Disinfection and 

detoxification were obtained, and the sample treated with the MA process + CWVF + O3 showed 600 

CFU / 100 ml for Coliform bacteria, <18 CFU / 100 ml for Escherichia coli and EC50 = 100 with 

acute toxicity tests with the Daphnia magna. Genotoxicity tests also with Daphnia magna revealed 

reducing the frequency of damage to the ozonated samples. 
 

Keywords: Water treatment; Ozonation; Constructed wetlands; Toxicity; Genotoxicity. 

 

 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

 As constantes buscas por estruturas de saneamento de baixo custo e mais 

sustentáveis, traz o sistema de Wetlands Construídos (WCs) como uma das opções no 

tratamento de efluentes urbanos (PHILIPPI JUNIOR e SEZERINO, 2004; WU et al., 2014). 

 Além de integração do sistema com plantas, também existe a integração com 

processos físico-químicos separadores de fases, oxidação avançada (de ciclo de vida mais 

favorável) e microalgas, por exemplo, tornando as unidades de remediação potenciais 

gerenciadoras limpas  para energia e nutrientes (SANTIAGO, 2013). 

A aplicação das microalgas na remediação de efluentes associadas com outros 

métodos vem sendo explorada em diversos trabalhos, como coagulantes e floculantes, bem 

como ultrafiltração, sonoquímica e eletroflotação (HODAI et al., 2014; BAIERLE et al., 

2015). Os objetivos concentram a recuperação da biomassa e dos efeitos associados das 

microalgas em reduzir o efeito estufa, a ação eutrofizante, bioadsorver metais e compostos 

orgânicos. 

No mesmo caminho de remediação mais sustentável estão os wetlands construídos 

(WCs), também potencializando recuperação de biomassa, fixação de CO2, reuso de águas, 

produtos intermediários para fármacos e configuração de células de combustível (AHMED et 

al., 2015). No entanto, dependências de manutenção e área disponível são barreiras para 

aplicação. 



 

 

Tanto para potencializar o uso mais amplo das microalgas como dos WCs estão os 

processos oxidativos avançados mais limpos (POAML), especialmente os dependentes de 

fotocatalisadores, em sistemas eletroquímicos combinados ou, com geração fotoquímica do 

ozônio, peróxido de hidrogênio e respectivos radicais oxidantes (MALATO et al., 2009; 

BLACKBEARD et al., 2016). 

Neste cenário, as análises de eco e genotoxicidade são utilizadas para comprovar 

exigências legais cada vez mais crescentes (resolução CONSEMA 129/06, por exemplo), bem  

como os processos que podem atenuar a biomagnificação de contaminantes até o ciclo de 

poluentes na hidrosfera (WIGH et al., 2016). Portanto os testes de toxicidade simulados em 

laboratório têm como objetivo estimar o grau de impacto que um determinado efluente pode 

causar no corpo receptor, efeitos que poderiam ser observados após o lançamento do efluente, 

tendo como principal ferramenta a avaliação da toxicidade de efluentes. 

Diante desses aspectos, o presente trabalho visa abordar questões inerentes à 

caracterização da desinfecção e detoxificação em estudos preliminares para avaliação da 

eficiência do sistema integrado MA + WCFV + O3, aplicado com a finalidade de reduzir 

parâmetros de carga do efluente oriundo da ETE da UNISC.  

 

 
 

2. METODOLOGIA 

 

2.1 Caracterização do local de estudo e ensaios de tratamento 

As amostras de efluentes para a realização dos ensaios do presente trabalho foram 

coletadas no sistema de WCs da ETE situada na UNISC em Santa Cruz do Sul/RS. Os pontos 

de coletas foram dois, sendo um no Tanque Anaeróbio (TA) e o segundo na caixa das 

Microalgas + Wetlands Construídos (MA + WCFV) (Figura 1).  

O abastecimento dos WCs é feito com o efluente bruto existente no equalizador 

da estação, ao qual é adicionado 90L em cada série de wetlands. 

O sistema integrado MA + WCFV é formado por uma caixa para proliferação de 

microalgas de 200L de volume útil, inserida com cone de acrílico como distribuidor de 

recirculação (dimensões de 20L), com bomba submersa com capacidade para 1,5 m h
-1 

de 

coluna d’água, alimentada por célula fotovoltaica. O WCFV foi composto por uma caixa de 

200L, preenchido com brita n° 4 e n° 1, areia e macrófitas emergentes (Hymenachne 

grumosa) (SILVEIRA, 2016). 

No tanque MA renovou-se 30L de efluente TA a cada três dias, mantendo assim 

um volume de partida para que as microalgas tenham crescimento, evitando a mortandade das 

colônias (SILVEIRA, 2016).  

Após a coleta, uma parte da amostra MA + WCFV aplicou-se a ozonização com 

tratamento de 1h.  Para a realização da ozonização foi utilizado sistema ilustrado na Figura 2. 

O borbulhamento do ozônio na solução foi feito através de difusor de ar de 5 m de 

porosidade. A solução foi mantida em agitação durante o tratamento por agitador magnético. 

O sistema foi succionado por bomba de vácuo modelo Prismatec com vazão de ar /O3 de 840 

L h
-1

. A determinação de ozônio foi feita com método iodométrico (FLAMM, 1977). As taxas 

de aplicação de ozônio foram de 2,16  mg O3 L
-1

 efluente min
-1

.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 1: Local de coleta das amostras. Flecha indicando o ponto de coleta no Tanque Anaeróbio 
(TA) e o ponto de coleta no MA + WCFV. 
 

 
Figura 2: Ozonizador de Efeito Corona Ozoxi modelo Radast 2C, com capacidade de produção 
nominal de 2g h-1 . E – Entrada de ar/O3 . S – Saída de ar/O3 . A – Ponto de Amostragem para 
determinação de ozônio. 

 

 A caracterização dos parâmetros DQO, DBO5, nitrogênio amoniacal (N-NH4
+
),  

fósforo solúvel (P-PO4
3-

), cor absorciométrica (max predominante  de 420 nm), turbidez, pH, 

sólidos dissolvidos totais e condutividade foram realizadas de acordo com o Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater, 2005.   
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 Para a determinação de coliformes totais foi preparada uma solução peptonada 

1% e utilizado placas Petrifilm™ 3M®. Após o preparo da solução foram colocados 10 mL 

da mesma em cada tubo de ensaio. Na seqüência foram autoclavadas juntamente com as 

ponteiras de micropipetador, a 121ºC por 15 min. As placas Petrifilm™ 3M® foram retiradas 

da geladeira para atingir a temperatura ambiente. Na capela com o fogo ligado, foram 

retirados 1 mL da solução peptonada de cada tubo, e adicionados um 1 mL das amostras, 

utilizando-se um vórtex para homogeneização. Após foram colocados cuidadosamente 1 mL 

das amostras de cada tubo, sobre o centro da placa Petrifilm.  

 Posteriormente foram encubadas em uma estufa bacteriológica. As leituras 

foram feitas em 24h e 48h, sendo utilizado o protocolo Petrifilm™ 3M® para a contagem 

destes parâmetros.  

 A determinação de Escherichia coli e coliformes totais foram realizadas no 

LATTAE da UNISC, sendo utilizado o protocolo Petrifilm 3M® para a contagem destes 

parâmetros que se baseiam na coloração e formação de gás das colônias de bactérias 

(ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS, 2000). 

 De acordo com o protocolo a contagem de coliformes totais corresponde ao 

total de colônias azuis e vermelhas associadas com gás em 24h de incubação. As placas foram 

incubadas novamente por mais 24h para a detecção de novas colônias azuis associadas com 

gás. O total de colônias azuis após 48h da incubação foram consideradas E. coli. A expressão 

dos resultados foi em Unidades Formadoras de Colônias em 100 mL de efluente (UFC/100 

mL). 

 

 

2.2  Teste de toxicidade aguda com Daphnia magna 

 Os testes ecotoxicológicos foram realizados no Laboratório de Ecotoxicologia 

da UNISC, de acordo com ABNT que normatizou o teste por meio da NBR 12.713 (ABNT, 

2009). As coletas foram realizadas em garrafas PET de 600 mL e armazenadas em 

congelamento, para a realização dos testes. 

 Para a realização do teste com os neonatos de D. magna (Straus, 1820), foram 

utilizados béqueres de 25 mL com 10 indivíduos por amostra, em duplicatas, submetidos ao 

teste de exposição aguda de 48h. Para cada teste utilizou-se um controle negativo composto 

por água reconstituída (ISO) e um controle positivo. 

 Não foi possível calcular a CE(l)50% devido a amostra do TA apresentar 

grande grau de mortalidade das Daphnias que foi exposta à amostra sem diluição. 
Portanto,foi utilizada a determinação qualitativa que é expressa como ‘’tóxico’’ ou ‘’não 

tóxico’’, analisando a mortalidade dos organismos nas amostras.  
 Segundo a ABNT (2009) para amostra sem diluição, o resultado deve ser 

expresso como ‘’tóxico’’ quando a porcentagem de imobilidade na amostra for 

significativamente maior que no controle, ou ‘’não tóxico’’, quando não houver diferença 

significativa. 



 

 

 Já os Ensaios Cometa (EC) foram realizados com os organismos-teste A. cepa e 

D. magna no Laboratório de Biotecnologia e Genética da UNISC. O EC com A. cepa foi 

modificado a partir da metodologia descrita por Saghrzadehet al. (2008).O EC com D. magna 

seguiu a metodologia proposta pela NBR 12.713  (ABNT, 2009). 
 

 

 

2.3  Ensaio cometa com o organismo-teste Daphnia magna 

 Após a realização do teste de toxicidade aguda, os organismos foram 

transferidos com o auxílio de pipetador automático e armazenados em solução contendo 850 

μl de tampão fosfato salino  - TFS com pH 7,4, 20mM de ácido etileno diamino tetra-acético 

(EDTA) e 50 μl de Dimetilsulfóxido (DMSO) para a realização do EC.  

 Posteriormente o material foi macerado e centrifugado durante 10 min, a uma 

temperatura de 4°C e a velocidade de 2.100 RPM, sendo o sobrenadante removido e 

descartado. Nesta etapa o material foi exposto em 5 lâminas pré-cobertas e acrescido de 

agarose, sendo 20 ųL de material e 80 µL de agarose de baixo ponto de fusão, mantida 

aquecida a 37ºC.  

 A suspensão celular juntamente com a agarose foi disposta sobre a lâmina e 

recoberta por lamínula. Após 10 min sobre a refrigeração retiraram-se as lamínulas e as 

lâminas foram submetidas a uma solução de lise por 1 h, processo esse que consiste no 

rompimento das membranas, tanto a celular, quanto a nuclear, expondo assim o material 

genético. Inicia-se então a eletroforese alcalina (pH>12), para tal as lâminas foram submersas 

durante 15 min em tampão eletroforese para que ocorresse o desnovelamento do DNA.  

 A seguir, deu-se seguimento a eletroforese (0,7 V/cm; 300 mA) com duração 

de 20 minutos. Terminada a eletroforese as lâminas são neutralizadas, lavadas com água 

destilada e postas para secar naturalmente. Após são fixadas e secas novamente, para 

receberem a coloração a base de nitrato de prata. Os ensaios foram mantidos a uma 

temperatura de 20 ± 2ºC em sala climatizada, com pouca luminosidade e sem alimentação.  

 As lâminas foram quantificadas em microscopia óptica convencional, onde 

para cada lâmina se contabilizou 100 nucleóides, totalizando 500 nucleóides por amostra.  

 

 

 

2.3  Obtenção da Frequência de Dano (FD) e Índice de Dano (ID) do Ensaio Cometa 

 A análise dos nucleóides baseou-se na classe de dano (0: sem dano a 4: dano 

máximo), em um total de 100 nucleóides por lâmina, os quais foram avaliados quanto a 

Frequência de Dano (FD) e Índice de Dano (ID), ambos comparados ao Controle Negativo do 

teste (CN). Os nucleóides foram classificados em cinco classes (0 a 4), conforme o dano 

(Tabela 1). 

 O ID corresponde ao total do resultado da multiplicação entre o dígito 

denominador de cada classe (0 a 4), expresso em unidades arbitrárias de 0 a 400, e o número 

de cometas de cada classe. Já a FD é calculada como a porcentagem de todos os cometas 

danificados (classe 1 até 4) em relação ao total de cometas contados.  
 



 

 

Tabela 1: Nucleóides observados em microscopia óptica (400 x) e sua classificação. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Para análise estatística dos resultados utilizaram-se os testes estatísticos não 

paramétricos de Kruskall-Wallis para múltiplas comparações em relação ao Controle 

Negativo (CN), com α = 0.05. O programa estatístico utilizado foi o software GhaphPad 

Prism 6.0. 
 

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 Ensaios de tratamento MA + WCFV + O3 – Caracterizações  gerais 

 Os resultados das determinações dos parâmetros gerais, microbiológicos e 

ecotoxicológicos das amostras, bem como os respectivos limites de emissão estabelecidos 

pelo CONSEMA apresentam-se na Tabela 2. 
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A. cepa Classe de 
Dano 

  

0 

  

1 

 
 

2 

  

3 

  

4 



 

 

Tabela 2: Dados obtidos das amostras analisadas e o respectivo limite estabelecido pelo CONSEMA/RS 
128 (2006) para efluentes tratados. 

PARÂMETROS/AMOSTRAS TA MA + WCFV MA + WCFV + O3 

Limites da 

Resolução 

CONSEMA/RS-

128/06 (Q<100) 

pH 7 6,15 6 06-09 

Turbidez (UT) 33,93 7 5,65 a
 

Cor (420 nm) 0,303 0,332 0,165 - 

Condutividade (μS/cm
-1

) 25°C 1086 857,6 821,7 - 

STD (ppm) 25°C 562,9 391 346,2 a
 

DQO (mgL
 -1

 O2) 1772 420 502 400 

DBO5 (mgL
 -1 

O2) 480 338 211,1 180 

P-PO4
3-

 (mgL
-1

) 0,48 0,43 0,95 4 

N-NH4
+
 (mgL

-1
) 50 0,28 1,12 20 

MICROBIOLOGIA     - 

Coliformes totais (UFC/100 mL) 5,2 x 10
4
 800 600 a 

Escherichia coli (UFC/100 mL) 3,6 x 10
4
 0 0 a

 

D. magna     - 

Ecotoxicidade Tóxico Não tóxico Não tóxico - 

UT: Unidade de Turbidez;Ppm: Partes por milhão;Nm: Nanômetros;μS: microsiemens; mg: miligramas; UFC: Unidades 

formadoras de colônias; TA: Tanque Anaeróbio; WCSPMA: Wetlands Construído Pós-Microalgas; WCSPMA + O3: Wetlands 

Construídos Pós-Microalgas mais ozônio. aClasses de água de reúso da NBR 13.969/1997 para Classe 1.  

 

  

O estudo é baseado em tratamento de águas residuárias visando futuras 

potencialidades de reuso em unidades descentralizadas, portanto a estimativa da vazão do 

efluente deve ser a menor possível. Mesma medida adotada por Zerwes (2013) em estudo 

com WCs em propriedades rurais. A resolução 128/06 e 129/06 do CONSEMA e a NBR 

13.969/1997 foram utilizadas como referências de parâmetros de qualidade da água no 

presente trabalho. 

Os parâmetros físico-químicos da Tabela 2 revelaram que houve uma melhora nos 

parâmetros de turbidez, cor, condutividade e STD, porém em relação a  DQO o mesmo não 

foi observado, embora para DBO5 tenha ocorrido um avanço na redução em relação a amostra 

do TA. Íons inorgânicos que contribuem para a DQO, como os cátions ferrosos (Fe
2+

) e 

manganoso (Mn
2+

), bem como o cloreto, podem continuar presentes contribuindo para não 

alterar os valores da demanda química de oxigênio (DA SILVA, 2009).  

Os resultados obtidos estão relativamente elevados de acordo com o limite da 

legislação vigente CONSEMA 128/2006.  

De acordo com o parâmetro de turbidez foi observada uma redução da amostra do 

TA para o tratamento. Já a redução do pH é esperada com a ozonização, visto que há 

produção de intermediários ácidos. Em investigações feitas por Bustos et al., 2014, onde 

várias concentrações de ozônio foram avaliadas em relação à remoção de turbidez e cor, os 

resultados demonstraram que quanto maior a dosagem do ozônio no efluente menor fica o pH 

do mesmo.   



 

 

As variações do N-NH4
+
 na seriam esperadas em processo oxidativo, sendo que 

seria mais convincente aumento para a concentração dos íons nitrato. Ainda assim, o valor 

está adequado para atendimento a legislação. 

 O aumento de P-PO4
3-

no tratamento com O3, pode ser justificado pela oxidação 

de matéria orgânica com o fósforo. Que pode ser explicada pelo tipo de água residuária 

produzida, uma vez que ocorre uma grande variação no número de pessoas que freqüentam as 

dependências da instituição de ensino, caracterizando-se um local de passagem. Desta forma, 

o efluente produzido é quase que em sua totalidade composto por urina e resíduos de limpeza, 

ricos em fósforo e nitrogênio, como desinfetantes, detergentes e sabão em pó, por exemplo. 

Contudo, os resultados se encontram de acordo com a legislação vigente.  

Quanto ao processo de desinfecção são visíveis que os níveis de coliformes totais 

e de E. Coli presentes nas amostras não foram reduzidos para permitir água de reuso de classe 

1 de acordo com a norma NBR 13.969/1997 .  
A redução ou a inativação da população microbiana devido à ozonização depende 

da concentração de ozônio e do tempo de aplicação, mas também  da interferência dos íons 

redutores que competem na ação desinfetante, como os íons bicarbonato. Nos efluentes 

estudados estes valores são superiores a 200 mg L
-1

 segundo Silveira, 2016. Assim, seria 

necessário maior tempo de contato na ozonização ou sistema com sitos reativos para inibir a 

interferência, como o caso do carvão ativo/O3. 

  

 

3.2 Análise do potencial de detoxificação  

 Os resultados dos testes ecotoxicológicos com D. magna indicaram a presença 

de toxicidade aguda quando os organismos-testes foram expostos à amostra do TA por 48h. Já 

as amostras do MA + WCFV e MA+ WCFV + O3 não apresentaram ecotoxicidade sugerindo 

a eficiência dos sistemas de tratamento. 

 Em estudo anterior, Mohr et al. (2015) também utilizando o  efluente bruto da 

ETE da UNISC, correspondente ao TA do presente trabalho, sugeriram que de ponto de vista 

ecotoxicológico utilizando o teste agudo com D. magna, a amostra apresentou-se 

medianamente tóxica  (EC50 =  50%). Silveira (2016), trabalhando com o mesmo sistema de 

tratamento (MA + WCFV), também na ETE da UNISC, encontrou que o sistema integrado foi 

eficiente na redução da ecotoxicidade com D. magna, o que também foi encontrado no 

presente trabalho. 

 Segundo Egito et al. (2007) a realização de testes  para obtenção de parâmetros 

físico-químicos deve ser combinada com ensaios de toxicidade e genotoxicidade, afim de 

garantir uma melhor avaliação da qualidade da água em ambientes naturais, bem como para 

efluentes domésticos, águas de reúso, entre outras.  

 Foram desenvolvidos ensaios de genotoxicidade em dois níveis tróficos, 

utilizando como organismos-teste animal o microcrustáceo D. magna e como vegetal A. cepa. 

 

 

 

 

  



 

 

Tabela 3. Resultados do ensaio cometa com D. magna. e A. cepa. 

 
CN TA MA + WCFV      MA + WCFV + O3       P 

D. magna 
        

 
   

FD 28,4±7,1 (32,0) 
   

 89,4±8,1 (91,0)***  45,4±4,2 (46,0) <0,0001 

ID 47,8±13,7 (54,0) 
   

 272,8±37,4 (284,0)***  111,4±27,8 (117,0) <0,0001 

      
 

  
 

   
A. cepa 

     
 

  
 

   
FD 23,2±5,3 (25,0) 

 
73,8±10,3 (70,0)**  65,8±11,5 (61,0)*  62,4±15,4 (58,0) 0,0039 

ID 32,8±12,0 (35,0) 
 

231,2±53,7 (211,0)**  181,6±51,6 (173,0)*  162,6±45,6 (147,0) 0,0042 

Os dados estão apresentados como média ± desvio padrão e (mediana). CN: Controle Negativo. FD: Frequência de dano 
(expresso em percentual); ID: Índice de Dano (expresso em unidades arbitrárias de 0 a 400);Para análise estatística foi 
utilizado o teste de Kruskall-Wallis com pós-teste de Dunn tendo como referência o CN: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; 

 

 Através dos resultados obtidos durante o teste de ecotoxicidade foi possível 

verificar que as amostras do MA + WCFV e do MA + WCFV + O3 apresentaram-se como não 

tóxicas. Contudo, não foi possível evidenciar diminuição de genotoxicidade após o tratamento 

do MA + WCFV. Por outro lado, segundo os testes estatísticos aplicados para D. magna, o 

sistema de MA + WCFV + O3 foi eficiente na redução da genotoxicidade. Os valores de FD 

diminuíram significativamente entre as amostras. Portanto, nos ensaios de genotoxicidade de 

A. cepa realizados com EC revelam toxicidade para as amostras de TA, MA + WCFV e MA + 

WCFV + O3 em relação ao CN. 

 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ambos os métodos combinados são eficientes para redução da carga poluentes dos 

efluentes urbanos estudados. A adequação para ajustes aos limites de emissão, bem como 

ajustes para reuso das águas residuárias podem ser feitas, considerando especialmente os 

tempos de propagação para as microalgas, ou seja, aumentar o TDH no tanque para 7 dias, 

bem como melhorar a altura da coluna d’água nos WCFV para melhorar a efetividade do 

sistema óxico e anóxico nos wetlands construídos.  

 Os testes de ecotoxicidade sugerem o baixo risco que os efluentes ozonizados 

representam para o meio ambiente. Os resultados obtidos indicaram toxidade aguda nula à D. 

magna e também inexistência de efeitos genotóxicos, quando estes organismos foram 

expostos ao efluente tratado com ozônio. 

 Os testes de ecotoxicológicos e de genotoxicidade mostraram ser uma ferramenta 

fundamental e complementar para análises de desempenho de tratamento de água.   

 Entretanto, a partir das análises realizadas e de sua interpretação parcial é possível 

constatar a eficiência do sistema MA + WCFV + O3 para o tratamento de efluentes 

domésticos, porém recomenda-se um maior número de ensaios para que esses resultados 

sejam confirmados. Também o controle analítico de outros parâmetros, por exemplo: a 

determinação de alcalinidade, a análise de concentração de metais pesados, a investigação de 

subprodutos orgânicos, visto que eles contribuem para a toxicidade destes efluentes.  
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