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RESUMO --- A grande maioria dos produtos químicos utilizados no controle do molusco bivalve 

(Limnoperna fortunei) é eficaz, porém podem apresentar algum tipo de prejuízo ao meio ambiente. 

Desta forma, o Ozônio aparece como uma boa alternativa, sendo um oxidante da matéria orgânica, 

sem apresentar risco residual. O Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento – LACTEC em 

parceria com a iniciativa privada desenvolveu um projeto de geração e aplicação do Gás Ozônio 

para sistemas de resfriamento em Usinas Hidrelétricas, Termoelétricas e Termonucleares, visando o 

controle, impedindo a fixação e o desenvolvimento de organismos vivos. Complementarmente, 

aprimorou o Sistema de Geração de Gás, danoso ao meio ambiente, e aos componentes como 

filtros, trocadores de calor, tubulações e juntas de vedação destas unidades geradoras de energia, 

impedindo a oxidação. O caso de estudo foi a Usina de Bariri, onde foram estudados os efeitos da 

injeção do Ozônio, distribuído em 03 pontos distintos, em uma das três máquinas geradoras 

(máquina 02), no sistema de resfriamento, filtro principal onde circulam aproximados 450m³/min de 

água, provenientes do rio Tietê. Os testes foram realizados em campo e laboratório e verificou-se 

um excelente resultado na mortandade da espécie estudada, com relação à injeção. 

ABSTRACT --- The majority of the chemical products in use for the bivalve mollusc (Limnoperna 

fortunei ) is efficient, but can also prejudice the enviroment. In this circunstances ozone appers like 

a good alternative, being a organic oxidant, with no residual risk. The Instituto de Tecnologia para o 

Desenvolvimento - LACTEC in partnership with the private initiative developed an Ozone 

generation and aplication project in cooling systems in an Hidroeletric, Thermoeletrics and 

Thermonuclear Power Plants, in order to control, preventing the fouling and grow of live 

organisms. Also, improved the Gas Generation System, harmful for the enviroment and the 

components like filters, heat exchangers and sealing gaskets from this power plants units, 

preventing oxidation. The studied case was the Bariri Power Plant, where the ozone injection 

effects were studied, distributed in 03 different points, in one of the tree power generator machines 

(machine 02), in the cooling system and main filter where there is a 450m³/min water flow, from the 

Tietê River. The experiments were performed in field and in laboratory and excellet results in the 

studied species mortality were obtained, in relation to the injection. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O molusco invasor Limnoperna fortunei, vulgarmente chamado de mexilhão dourado, é originário da 

China e Sudeste Asiático sendo introduzido acidentalmente no Brasil. Desde sua introdução o mexilhão vem 

aumentando sua distribuição nos rios brasileiros, causando prejuízos econômicos e ecológicos. As Usinas 

Hidroelétricas são uma das fontes mais afetadas, o mexilhão causa a bioincrustação nas tubulações e 

equipamentos levando a manutenção mais freqüente, que acarreta em gastos financeiros por redução na 

eficiência dos equipamentos, mão de obra para manutenção e redução do potencial de geração, acarretando 

em equipamentos parados.  

No setor elétrico, os gastos vêm crescendo anualmente com controle nas usinas já afetadas e com 

prevenção nas que ainda não possuem organismos invasores (BELZ, 2006). No Brasil, assim como no resto 

do mundo, o maior impacto econômico destas espécies invasoras ocorre no setor elétrico (O’NEILL, 1997) 

(Figura 1). 
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Figura 1 – Porcentagem de gastos com o mexilhão zebra nos EUA por setor afetado. Modificado de O’ NEILL 
(1997). 

 

Uma usina hidrelétrica de 120MW, com 3 unidades geradoras e com problema de incrustação na parte 

crítica de seu sistema de resfriamento, pode ter o prejuízo de até R$ 40.000,00 por dia de máquina parada, 

sem considerar neste valor a mão de obra e os materiais necessários para desobstruir o sistema. 

O grande problema causado pelo mexilhão dourado nos sistemas de circulação e refrigeração de água é 

a sua tendência em se fixar em superfícies sólidas, tais como concreto, grades de certos metais, palanques e 

estruturas submersas ou banhadas pela água contaminada. Em sua fase microscópica, os moluscos se 

deslocam livremente com o fluxo dos rios podendo penetrar e se depositar e crescer em sistemas de 

refrigeração abertos. 

O problema causado pela extensa proliferação e fixação dos moluscos (macrofouling) provoca 

principalmente: 

- Extensa fixação do molusco sobre superfícies submersas; 

- entupimento de tubulações; 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 3 

- decomposição de material orgânico. 

A primeira conseqüência (fixação sobre substratos rígidos) exige constantes e dispendiosos serviços de 

limpeza e de remoção do material orgânico. A segunda conseqüência coloca em risco a operação de sistemas 

de água de serviço exigindo serviços de manutenção adicionais e, eventualmente, colocando em risco 

serviços mais nobres como a geração de energia ou a captação de água para consumo. A decomposição do 

material orgânico, muitas vezes associada aos serviços de limpeza, provoca intenso mau cheiro e pode 

colocar em risco a qualidade da água e a saúde das pessoas (Figura 2 a Figura 3). 

A infestação de instalações não é um problema sem solução, pois métodos de controle através de 

meios físicos ou químicos têm se mostrado eficientes, porém sempre trazem custos associados, quer de 

ordem econômica, ou ambiental. 

 

Figura 2 – Grade de tomada d’água – Usina 
de Yacyreta – Argentina. 

  

Figura 3 – Filtro de água entupido com 
mexilhões – Usina de Itaipu. 

 

O LACTEC tem em sua estrutura o Departamento de Meio Ambiente que vem desde 1980 se 

dedicando a estudos e monitoramentos de reservatórios de Usinas Hidrelétricas. Tem acompanhado as 

alterações que a mudança de sistemas lóticos para lênticos promovem no ecossistema aquático. Já realizou 

vários trabalhos relacionados com Gerenciamento de Bacias Hidrográficas e áreas de entorno. Desenvolveu 

Planos Diretores, Estudos de Impactos Ambientais, Planos Básicos Ambientais, Estudos Para Manutenção de 

Licenças de Operação e diversos outros estudos ambientais para o setor elétrico.  

Em parceria com o Departamento de Botânica e Zoologia da Universidade Federal do Paraná - UFPR, 

o LACTEC tem estudado as alterações de zooplâncton, fitoplâncton, perifito e macrófitas em reservatórios 

de Usinas Hidrelétricas. Em parceria com a UFPR, a USP e a Universidad Nacional de Assuncion 

desenvolveu o projeto de levantamento de estado da arte nas pesquisas sobre o mexilhão dourado 

(Limnoperna fortunei) no mundo. Desenvolveu em conjunto com a COPEL e ANEEL um projeto de 

pesquisa sobre monitoramento e controle do mexilhão dourado em reservatórios paranaenses. 

Desenvolve para a Copel um projeto de P&D Aneel com o objetivo de promover o conhecimento 

sobre outros organismos invasores que vêm causando impactos no meio ambiente e na manutenção das 

UHEs. Também, desenvolve para a AES Tiete e Duke Energy, um projeto de P&D Aneel com o objetivo de 

desenvolver metodologia de aplicação do gás Ozônio, visando a redução deste organismo invasor, que vêm 

causando impactos no meio ambiente e na manutenção das UHEs. Possui infra-estrutura laboratorial 
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especializada para estudos em pequena escala da biologia e controle de espécies invasoras. Além disso, 

técnicos do LACTEC possuem experiência em pesquisa aplicada da bioincrustação em concreto e superfícies 

metálicas expostas ao ambiente aquático. 

O estudo foi necessário devido a um projeto ANEEL, realizado pelo LACTEC e aprovado em parceria 

com as concessionárias de energia elétrica, Duke Energy e AES Tiete, com o objetivo de estudar os efeitos 

da injeção deste gás (Ozônio), em quantidades de 3x15.000 ppm, totalizando 45.000 ppm, distribuídos  em 

03 pontos distintos, na Usina de Bariri, município de Boracéia em São Paulo,  em uma das três máquinas 

geradoras (máquina 02), no sistema de resfriamento, filtro principal onde circulam aproximados 450m³/min 

de água, provenientes do rio Tietê.  

Este trabalho tem como principal objetivo, verificar o comportamento e o efeito de uma determinada 

concentração de Ozônio, obtidos em laboratório, apresentando metodologia e análises que serão utilizadas 

para registrar os dados do monitoramento, em decorrência da alteração da concentração de injeção do gás 

Ozônio em diferentes estágios de desenvolvimento da espécie (Limnoperna fortunei), molusco invasor que 

vem causando sérios problemas, acarretando grandes prejuízos econômicos para as diversas Usinas 

Hidrelétricas do País e também, no mundo. O Ozônio é capaz de reagir com uma numerosa classe de 

compostos orgânicos, devido principalmente, ao seu elevado potencial de oxidação. Esse composto vem se 

mostrando eficiente no controle de microorganismos e apresenta uma grande vantagem ambiental por não 

gerar resíduos tóxicos após sua aplicação. 

 

1.1 Tratamento Químico 

 
Os métodos químicos são os mais utilizados por apresentarem os melhores resultados e o melhor custo 

benefício, até o momento. Mas a utilização destes métodos deve levar em conta a compatibilidade com os 

materiais presentes no sistema de resfriamento e o possível impacto ambiental a jusante da usina, uma vez 

que a maioria dos produtos utilizados pode ser letal tanto para as espécies invasoras como para as nativas 

(FILIPPO, 2003). Uma vantagem oferecida pela maioria dos produtos químicos é o sistema de injeção poder 

ser projetado para proteger grande parte do sistema (CLAUDI & MACKIE, 1994). Os métodos químicos 

mais utilizados são: cloro gasoso, dióxido de cloro, dicloroisocianurato de sódio, hidróxido de sódio, Ozônio, 

MXD 100, sulfato de cobre e pinturas antiincrustantes (GIORDANI et al, 2005). 

Até o momento nenhum método físico conseguiu substituir a injeção de produtos químicos para 

combater a bioincrustação, esta metodologia tem sido utilizada no máximo para auxiliar os métodos 

químicos, como é o caso da utilização de filtros. Os métodos físicos dificilmente conseguem atingir o mesmo 

resultado dos experimentos em laboratórios quando aplicados em sistemas industriais, além de em alguns 

casos serem inviáveis devido as alto custo. Os métodos físicos mais estudos são: eletricidade, magnético, 

acústico, ultravioleta, anoxia e hipoxia e o choque térmico (KOWALSKI, 2008). 

A opção do controle biológico deve ser muito bem pesquisada antes de sua implantação, pois na 

maioria dos casos leva o meio ambiente a ter que suportar novas espécies não naturais do habitat 

(KOWALSKI, 2008). O método biológico mais utilizado é a predação por peixes (GIORDANI et al, 2005). 
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A utilização destas metodologias deve ser estudada caso a caso, devido a cada usina ter 

particularidades em seus sistemas de resfriamento e na qualidade da água de seus reservatórios, a eficiência 

destes métodos podem variar bastante de usina para usina. 

Em sistemas fechados existem inúmeras formas de tratamentos químicos eficientes, pois os reagentes 

do processo não serão liberados ao meio ambiente, sendo uma alternativa que muitas empresas têm adotado 

para substituir seus sistemas abertos por sistemas fechados, o que facilita o controle ou mesmo elimina o 

risco de contaminação. As empresas que o aplicaram afirmam que, em médio prazo, a substituição dos 

sistemas tem o seu custo completamente amortizado, compensando o investimento. A implantação do 

sistema fechado deve ser levada em consideração em projetos de novas usinas, principalmente as que serão 

construídas em áreas contaminadas ou próximas a focos de contaminação. 

 

1.2 Ozônio 

 
Dentre os produtos químicos, o Ozônio é um agente de oxidação poderoso cujo tempo de reação é 

3000 vezes mais rápido que o cloro (ABLE et al, 2000). Vem sendo utilizado na Europa, para desinfecção da 

água desde os princípios do século passado e atualmente é utilizado para os mais diversos fins como 

tratamento de esgotos industriais, purificação da água para diálise e desinfecção de águas engarrafadas. Sua 

produção é feita pela passagem de um arco elétrico no oxigênio puro ou ar, convertendo parte do O2 em O3. 

Há estudos mostrando que os vírus e as bactérias são removidos completamente num intervalo de 30 s, 

através de uma dissolução de Ozônio na água, a uma taxa de 0,5 mg/l (ABOU-GHAZALA et al, 1997; 

ALBICKER, 2001).  

O Ozônio também é utilizado para evitar o assentamento, sendo tão eficaz como o cloro, com a 

vantagem de ter um tempo de meia vida muito mais baixo, dissipando-se rapidamente na água e não 

deixando nenhum resíduo da descarga. Sua instabilidade é uma grande vantagem e seu impacto para o meio 

ambiente é baixo, se comparado ao cloro e outros produtos químicos. Esta instabilidade traz, porém, algumas 

desvantagens: 

- O Ozônio não pode ser transportado com facilidade, problema que pode ser contornado com a 

utilização do gerador próximo ao local de utilização. 

- O Ozônio praticamente não tem efeito residual. 

Em estudos preliminares (ABOU-GHAZALA et al, 1997), obtiveram-se resultados para provocar a 

mortalidade do mexilhão Zebra. Estes trabalhos mostram que para uma mortalidade de 100% de populações 

adultas do mexilhão, a taxas de 0,5 mg/l, levar-se-ia um tempo de 7 a 12 dias e, na fase velígera, em torno de 

5 h. Estas variáveis dependem da temperatura da água e do tipo de prevenção que se deseja realizar. 

Empresas como Ontário Power Generation (Canadá) e Duvivier (Europa), têm realizado tratamento da 

água através do método, sendo recomendado para aplicação em sistemas de refrigeração de usinas 

hidrelétricas (ACKERMAN et al 1993); (ACKERMAN et al, 1994). Os poucos estudos publicados mostram 
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o Ozônio como um método potencial de controle, que produz os mesmos resultados que o processo de 

cloração da água, porém sendo menos agressivo ao meio ambiente (ACKERMAN et al, 1995; ABLE et al, 

2000). 

No Brasil a utilização de Ozônio no combate a bioincrustação é recente, apenas a Usina de Itaipu 

iniciou alguns testes com esta metodologia de controle em uma unidade do seu sistema de resfriamento. Os 

resultados preliminares foram considerados promissores pelos responsáveis (dados não publicados). Desta 

forma, até o momento, poucos estudos foram realizados e pouco se sabe sobre este método. 

  

1.3 Química do Ozônio 

 
O Ozônio (O3) (Figura 4) é o alótropo triatômico de oxigênio. Existe como gás a temperatura 

ambiente, o gás é incolor a azulado, com odor pungente e rapidamente detectável em concentrações baixas 

como 0.02 a 0.05 ppm (v/v). A 20 ºC a solubilidade de Ozônio é de 570 mg/l, sendo mais solúvel que o 

próprio oxigênio (KUNZ et al, 1999).  

O Ozônio é um agente oxidante muito poderoso (E0 = 2,08 V) quando comparado a outros agentes 

oxidantes, como, por exemplo, H2O2 (peróxido de hidrogênio), (E0 = 1,78 V), permitindo que esta espécie 

possa reagir com uma numerosa classe de compostos (Kunz et al, 1997 apud KUNZ et al, 1999; ALMEIDA 

et al, 2004).  

 

Figura 4 – Molécula de Ozônio. 

 

A estrutura I apresenta a dupla ligação à direita, e a estrutura II à esquerda. A estrutura da molécula de 

Ozônio é conhecida como um híbrido de ressonância das estruturas I e II, cada ligação oxigênio-oxigênio 

não é simples nem dupla, mas intermediária entre essas duas. O Ozônio é um gás que se encontra em duas 

camadas distintas da atmosfera: na estratosfera, de forma natural, formado pela fotólise do O2, protegendo a 

vida sobre a terra através da absorção da radiação ultravioleta do sol que alcança esta camada; na troposfera, 

antropicamente, o Ozônio é formado através de uma série complexa de reações envolvendo compostos 

orgânicos voláteis e óxidos de nitrogênio, em presença de luz solar.  

Em solução aquosa, o Ozônio é um gás relativamente instável, e decompõe-se rapidamente a oxigênio 

e espécies radicalares (MANSTEN & DAVIES, 1994). O Ozônio é instável em água, sua decomposição em 

águas naturais é caracterizada por uma rápida diminuição da concentração inicial do Ozônio, seguida de uma 

segunda fase na qual a concentração de Ozônio diminui segundo uma cinética de primeira ordem, sendo que 

o principal produto de decomposição do Ozônio é o radical OH- (hidroxila). 
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Dependendo da qualidade do meio em que se encontra, o tempo de meia vida do Ozônio varia de 

alguns segundos até horas. A estabilidade do Ozônio no meio depende de diversos fatores, dentre eles, o pH 

merece especial atenção, uma vez que os íons hidroxila iniciam o processo de decomposição do Ozônio.  

Propriedades físico-químicas 

Fórmula química: O3 

Massa molecular: 48,0 u. 

Ponto de ebulição a 1 atm: - 111,9 ºC 

Ponto de fusão a 1 atm: - 192,5 ºC 

Massa específica do gás nas CNTP: 2,14 g/litro 

 

1.4 Geração de Ozônio 

 
Devido à instabilidade do Ozônio, o que impede sua armazenagem, torna-se necessário sua geração "in 

situ". O Ozônio pode ser produzido por diferentes técnicas (KUNZ et al, 1999; ALMEIDA et al, 2004):  

 

1.4.1 Luz Ultravioleta (UV) 

 
Quando a luz UV em um determinado comprimento de onda atinge a molécula de oxigênio (O2), este é 

convertido em Ozônio (O3).  Esta é a reação que ocorre na camada mais alta da atmosfera. Hoje em dia, 

existem máquinas que geram Ozônio utilizando este método, porém estas máquinas geram quantidades para 

baixas concentrações, além de ter um consumo maior de energia. 

 

1.4.2 Efeito Corona 

 
Neste caso, o Ozônio é formado quando ocorre uma descarga elétrica entre duas superfícies, 

atravessando o ar que está no meio (como as descargas dos raios entre as nuvens e a terra). Este método 

permite gerar Ozônio com maior eficiência, ou seja, com o menor gasto de energia por grama de Ozônio 

gerado (ALMEIDA et al, 2004).  

É o mais utilizado pela maioria dos ozonizadores comerciais, principalmente pelo fato de se obter 

maior taxa de conversão do oxigênio em Ozônio. Neste método, o Ozônio é gerado pela passagem de ar ou 

oxigênio puro entre dois eletrodos separados por um isolante, como o vidro, submetidos a uma elevada 

diferença de potencial (aproximadamente 10 kV), conforme as equações 1 e 2. O rendimento deste processo 

varia entre 1 e 4% (m/m) e entre 6 e 14% (m/m) para sistemas alimentados por ar e oxigênio puro, 

respectivamente (KUNZ et al, 1999).  

 

  (1) 

  (2) 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Os experimentos foram realizados em laboratório próprio do LACTEC, no CEHPAR. O laboratório 

conta com infra-estrutura adequada à manutenção tanto do sistema montado, como da seleção dos diferentes 

tamanhos da fase adulta da espécie a ser testada. Contando com um laboratório equipado com 12 aquários e 

sistema de aeração, controle de temperatura, pH, equipamentos necessários para verificação de parâmetros 

físicos e químicos da água, microscopia, lupas ópticas e demais equipamentos necessários para a execução e 

análise dos resultados dos testes. Também conta com equipe multidisciplinar agregando valores de grande 

experiência no setor, tanto na área biológica, engenharia e química.  

 

2.1 Sistema de injeção de Ozônio 
 

O sistema desenvolvido para os testes de injeção de Ozônio no molusco invasor Limnoperna fortunei 

pode ser separado em três partes: a geração de Ozônio, a análise de Ozônio e a injeção de Ozônio 

 

2.1.1 Geração de Ozônio 

 
A geração de Ozônio é realizada através do gerador de Ozônio da Brasil Ozônio, modelo BRO3 – 3, 

com capacidade nominal de geração de 5000 ppm. Esse gerador utiliza o efeito corona para geração de 

Ozônio, que consiste em um tubo dielétrico no qual passa o oxigênio e uma descarga elétrica constante, 

gerada através de um transformador nele existente, transforma a molécula de oxigênio (O2) em uma molécula 

de Ozônio (O3), pela adição de um átomo. O gerador possui um potenciômetro, que possibilita a regulagem 

da geração de Ozônio. 

Esse gerador é alimentado por um concentrador de oxigênio, que opera em uma faixa de fluxo de 0 a 5 

NL/min, e por um secador de ar da Brasil Ozônio, modelo BRO3 – S, ambos conectados em uma bomba de 

vácuo de capacidade nominal 19 NL/min de vazão. O gerador opera com um fluxo de 10 NL/min. Essa 

vazão é regulada por válvulas e por um rotâmetro, e o excesso é purgado do sistema.  As tubulações 

utilizadas antes do gerador de Ozônio são tubos flexíveis de pvc com diâmetro externo de 6 mm, conectadas 

por conexões de engate rápido. 

 

2.1.2 Análise de Ozônio 
 

Uma parcela do Ozônio gerado é utilizada para análise da concentração. A medição da concentração 

de Ozônio é realizada através de um analisador de Ozônio da marca Horiba, modelo APOA-360. O limite de 

detecção do equipamento é de 0,0005 ppm e a precisão é de 0,01 ppm. Esse equipamento possui um range de 

detecção de 35 ppm, bastante inferior à capacidade nominal de produção do gerador, 5000 ppm. Isso torna 

necessária a utilização de um sistema de diluição para realizar a medição da concentração de Ozônio gerada. 
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 O sistema de diluição é constituído por um tubo U, que faz a mistura do Ozônio gerado com a vazão 

de diluição. Dentro do sistema de diluição temos um regime turbulento forçando a mistura dos gases de 

ambas as correntes. Após esta mistura, parte desta amostra é retirada por deslocamento de pressão até o 

analisador. 

Esse sistema é alimentado por duas bombas de vácuo de capacidade nominal 40 NL/min de vazão e 

pressão de até 8 bar nominal no cabeçote. As vazões são reguladas utilizando um fluxímetro de massa da 

marca Emiatec, modelo SFM EMI 20000, que possui um range de 20 NL/min. 

A medição das vazões é feita sempre com o gerador de Ozônio desligado, pois o Ozônio danificaria os 

equipamentos eletrônicos utilizados. No começo de todo experimento as bombas devem ser ligadas com uma 

hora de antecedência, para que essas atinjam um estado estacionário de funcionamento, em função das 

perdas de carga do sistema e do aquecimento do cabeçote das bombas. Boa parte da capacidade da bomba é 

utilizada para vencer a perda de carga, e o excedente de vazão é purgado do sistema. O sistema de análise 

utiliza tubulações de silicone e válvulas de aço inox devido ao alto poder corrosivo do Ozônio. 

 Foi utilizada uma vazão de Ozônio que variava entre 0,07 NL/min e 0,10 NL/min e a vazão de 

diluição foi em média de 19,70 NL/min, variando de 19,50 NL/min a 19,90 NL/min. Isso resulta em um fator 

de diluição médio de 240, variando de 195 a 285. 

 

2.1.3 Injeção de Ozônio 
 

A injeção de Ozônio é realizada em triplicata em um sistema fechado. Esse sistema possui três 

entradas para as mangueiras de injeção de Ozônio, três entradas para as mangueiras de água, uma saída para 

exaustão do sistema e uma saída para água. 

A vazão de geração de Ozônio é dividida em três linhas. Para manter as vazões constantes a linha foi 

dividida através de conexões de aço inox e regulada por válvulas do mesmo material. A injeção de Ozônio 

gasoso é realizada em erlenmeyers de 250 mL, utilizando uma pedra porosa, com uma vazão constante de 

1,30 NL/min em cada erlenmeyer. 

 Esse sistema conta também com um fluxo contínuo de água. A vazão de água é regulada por 

válvulas, para manter todos os fluxos iguais e constantes. A água é injetada nos erlenmeyers através de 

mangueiras de silicone, com uma vazão constante de 16 mL/min em cada um. A água é injetada no fundo de 

cada erlenmeyer e sai por transbordo, e depois é retirada do sistema de injeção por um sistema de vasos 

comunicantes.  Essa água é tratada e é feita a adição do fitoplâncton e zooplâncton, para que os organismos 

testados tenham alimento disponível durante a duração do experimento. Como suporte são utilizados três 

aquários de 70 L para abastecer a água, garantindo uma autonomia para pelo menos 4 dias de experimento. 
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2.2 Coleta e aclimatação do Mexilhão Dourado 

 

 Para o início dos testes, foram realizadas coletas do molusco invasor (Limnoperna fortunei) 

em diversos pontos da Usina de Salto Caxias – COPEL de forma a agrupar indivíduos adultos, nos 

diferentes estágios de desenvolvimento do organismo. Os indivíduos coletados foram transportados 

ainda vivos em recipientes térmicos, inserindo gelo para retardar o metabolismo das espécies até o 

laboratório onde os experimentos foram realizados. 

  No laboratório, os indivíduos coletados foram mantidos em aquários a temperatura e pH constantes, 

aeração contínua e receberam alimentação composta por fitoplancton e zooplancton. Os organismos 

permaneceram por pelo menos dez dias em ambientação antes que os testes sejam iniciados. 

 

2.3 Experimento 

 

Esta etapa teve uma duração de aproximadamente 30 dias, sendo necessário este tempo para: 

 

Coleta e transporte; 

aclimatação; 

determinação da concentração; 

experimento (fase 01); 

resultados obtidos; 

laudo etapa 01. 

 

2.4 Testes 

 

Nas fases iniciais do experimento foram testadas diferentes concentrações de Ozônio, buscando 

encontrar a concentração ótima e que garantiu o controle do mexilhão nas dependências das Usinas aliado ao 

menor custo operacional possível. Para tanto, foram realizados testes de toxicidade em laboratório, 

constituídos de varias fases e em cada fase foi injetada uma concentração diferente e conhecida de Ozônio. 

Após o período de aclimatação os mexilhões previamente coletados foram contabilizados e 

selecionados, dispostos em igual número em todos os erlenmeyers. O primeiro grupo de erlenmeyers, linha 

de teste 01, recebeu injeção de Ozônio enquanto o segundo grupo, linha de teste 02, foi designado como 

controle, conforme esquema (Figura 5). O experimento foi realizado também em triplicata, mantendo um 

erlenmeyer como controle, ou seja, sem injeção de Ozônio. 
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Figura 5 – As três réplicas e o experimento 
controle. 

 

Linha de teste 01 – experimento – 03 erlenmeyers com indivíduos adultos para o estudo da mortalidade, 

com injeção de Ozônio em concentração única e conhecida (4500 ppm); 

 

Linha de teste 01 – experimento controle – 01 erlenmeyer com indivíduos adultos para o estudo da 

mortalidade, sem injeção de Ozônio (controle); 

 

Nas primeiras fases do experimento do teste 01, foram realizados em três erlenmeyers distintos, 

proporcionando amostras em triplicata. Todas as amostras foram selecionadas, compostas por mexilhões 

seguindo especificação dos grupos abaixo: 

 

grupo 01 - composto por indivíduos adultos 0,5 a 1,0 cm 

grupo 02 - composto por indivíduos adultos 1,1 a 1,6 cm; 

grupo 03 - composto por indivíduos adultos 1,7 a 2,2 cm; 

grupo 04 – composto por indivíduos adultos 2,3 a 2,8 cm; 

grupo 05 - composto por indivíduos adultos 2,9 a 3,4cm. 

 

Para a realização do experimento, os mexilhões foram medidos com paquímetro digital (Figura 6) e 

classificados quanto ao seu tamanho em 5 Classes, contemplando desta forma diferentes estágios de seu 

desenvolvimento em todos os experimentos: 

  

Figura 6 – Medição dos mexilhões utilizando 
paquímetro. 
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Os testes realizados foram do tipo agudo, onde foram detectados os efeitos imediatos do composto 

nos organismos testados, geralmente irreparáveis. Os mexilhões foram submetidos à injeção de Ozônio de 

forma dinâmica, onde o Ozônio foi injetado continuamente de forma a manter a mesma concentração durante 

todo o período de testes, dessa forma os organismos foram expostos a um fluxo continuo de Ozônio. Optou-

se pela utilização do sistema dinâmico devido à volatilidade do Ozônio em água e ao fato do fluxo continuo 

de água encontrada nas Usinas Hidroelétricas. 

 

2.4.1 Teste 01 – Eficiência do Ozônio no controle do mexilhão dourado 

 

No teste 01, experimento, com base em literatura especifica foi estimada uma concentração de 

Ozônio alta, capaz de causar a mortalidade nos mexilhões testados. Essa concentração foi então testada nos 

03 erlenmeyers da linha de teste 01, experimento, pelo período aproximado de cinco dias.  Com o objetivo 

testar a eficiência do Ozônio no controle dos mexilhões adultos. O erlenmeyer 04 da linha de teste 01, 

experimento controle, serviu como controle e não teve injeção de Ozônio. Durante o período do teste, cinco 

dias, diariamente foram realizadas observações nas duas linhas de teste, verificando o estado dos mexilhões e 

quantificando os mexilhões que apresentaram alguma alteração. Os resultados das observações dos aquários 

da linha de teste 01, experimento e experimento controle, foram comparados diariamente. 

 

2.4.2 Teste 02 – Ajuste da concentração de Ozônio para o controle do mexilhão  

 

Neste teste 02, as fases ocorreram conforme a Teste 01, teve a injeção de forma dinâmica, com uma 

concentração conhecida de Ozônio, 3500 ppm, pelo período de uma semana. A concentração de Ozônio 

testada foi determinada de acordo com o resultado obtido no teste 01, experimento. Se o teste (01), 

apresentar o resultado de mortalidade total, a concentração de ozônio no teste seguinte (02) deverá ser menor 

que no teste anterior. Se ocorrer a mortalidade parcial a concentração no teste seguinte (02), deverá ser 

maior. Se a mortalidade for igual ao controle, a concentração de ozônio deverá ser maior que a aplicada no 

teste anterior. 

 Assim como na fase 01 diariamente foram realizadas observações preliminares, tanto na linha de 

teste 01 quanto na linha de teste 02, onde o estado dos mexilhões foi verificado e comparado entre os 

erlenmeyers da linha de teste 01 e o controle, 02. Esta fase também teve uma duração de aproximadamente 

15 dias, sendo necessário este tempo para: 

  

Coleta e transporte; 

aclimatação; 

experimento (teste 02); 

ajuste de fluxo; 

resultados obtidos; 

laudo teste 02. 
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2.4.3 Teste 03 – Controle da Mortalidade do Mexilhão Dourado 

 

O experimento teve várias etapas onde foram necessárias para a obtenção da menor concentração 

possível capaz de causar a mortalidade de 100% dos organismos testados. Chegando dessa forma ao controle 

do mexilhão dourado através do Ozônio como o menor custo possível.  

O teste 03 ocorreu da mesma forma que os testes anteriores, no que se refere à metodologia, porém, 

houve uma diferença na concentração de Ozônio utilizada da linha de teste 01, que dependente do resultado 

obtido na fase anterior do experimento e com fluxo de água contínuo, de acordo com (Figura 7) e (Figura 8). 

 

  

Figura 7 – As três réplicas e o experimento 
controle. 

  

Figura 8 – As três réplicas e o experimento 
controle. 

 

Os testes mediram a toxicidade do Ozônio nos grupos de indivíduos nas diferentes concentrações de 

Ozônio, foram testados em todos os diferentes estágios de desenvolvimento do mexilhão adulto. Após os 

testes de toxicidade, com a concentração do Ozônio, os organismos foram avaliados de acordo com a 

integridade e demais alterações relevantes também foram observadas. Os dados obtidos serão quantificados e 

analisados. 

As análises dos animais foram realizadas em duas etapas. Em um primeiro momento, os animais eram 

removidos do experimento e do controle para análise a cada 48 horas, sendo retirados aleatoriamente dois 

indivíduos de cada Classe de tamanho de cada erlenmeyer.  Em um primeiro momento foram realizados 

testes preliminares de injeção de Ozônio para análise da mortalidade do Limnoperna fortunei, utilizando 

diferentes concentrações e tempos de exposição dos animais ao tratamento. Todos os testes foram realizados 

em triplicata e mantendo um experimento como controle.  

Os mexilhões eram retirados do experimento e analisados a olho nu e sob microscópio 

estereoscópico (lupa) quanto à sua atividade. Foram considerados vivos os animais que apresentaram 

atividade de filtração (Figura 9) ou movimento do pé (Figura 10). Foram classificados como mortos aqueles 

indivíduos que se encontravam totalmente abertos, ou seja, sem a atividade. Os indivíduos que apresentavam 

suas conchas fechadas, sem possibilidade de definição quanto seu estado, alocados em um aquário com 

aeração e alimentação com a finalidade de observar se os mesmos voltavam a apresentar alguma atividade. 

Caso as conchas permanecessem fechadas, sem atividade aparente, era necessário abrir as conchas dos 
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animais a partir da ruptura do músculo, e observar se havia resposta do animal a um estímulo (Figura 11). 

Não havendo resposta alguma, o animal era classificado como morto.  

 

 

Figura 9 – Atividade de 
filtração.(Lactec) 

 

Figura 10 – Movimento do 
pé.(Lactec) 

 

Figura 11 – Animal aberto com 
observação de resposta ao 
estímulo.(Lactec) 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

No teste 01, observou-se que nas primeiras 48 horas de exposição os mexilhões da primeira Classe de 

tamanho já apresentavam a concha desgastada, furada e quebradiça (Figura 12), e a maioria deles mortos. Os 

animais das demais Classes apresentavam a concha com sinais de corrosão e de desgaste (Figura 13), porém, 

com atividade normal de filtração.   

  

Figura 12 – Mexilhão da primeira classe 
de tamanho apresentando desgaste. 

  

Figura 13 – Mexilhão da classe 4 com 
sinais de corrosão da concha. 

 

Após 72 horas os mexilhões menores encontravam-se muito danificados (Figura 14), e grande parte 

dos mexilhões das Classes maiores apresentava sinais de corrosão, desgaste e furos nas conchas (Figura 15), 

porém alguns animais ainda apresentavam atividade de filtração e/ou resposta ao estímulo, sendo 

considerados vivos. Em todas as análises os mexilhões do experimento controle apresentaram atividade 

normal de filtração, e/ou movimentos do pé, com aspecto da concha normal. 
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Figura 14 – Mexilhão da Classe 1 muito 
danificado visto sob lupa. 

 

Figura 15 – Mexilhões de diferentes Classes 
apresentando furos nas conchas, desgaste e 
sinais de corrosão. 

 

Analisando os testes preliminares, observamos que o Ozônio, em concentrações altas e em recipientes 

com água sem fluxo, ataca diretamente a concha dos mexilhões, causando em pouco tempo corrosão e 

grande desgaste nas mesmas, chegando a provocar furos e posteriormente a mortalidade dos animais. Porém, 

em condições reais dos sistemas de resfriamento das usinas, o fluxo de água é sempre contínuo. 

A fim de aproximar os testes em laboratório da realidade do sistema de resfriamento das usinas, foi 

preparado um experimento utilizando fluxo de água contínuo e menores concentrações de Ozônio. 

 

3.1 Experimento 

 
Nesta primeira etapa do experimento foi possível perceber que os animais apresentavam-se resistentes, 

com poucos sinais de alterações na concha, como corrosão ou perda de coloração e muitos apresentavam 

atividade de filtração e movimentação do pé. Mesmo apresentando estas características, nesta etapa houve 

uma significativa mortalidade de animais (Gráfico 1), porém não houve distinção de classes de tamanho, ou 

seja, em todas as classes foi observada mortalidade. Os animais do experimento controle encontravam-se 

100% vivos, com atividade normal de filtração e/ou atividade do pé. 
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Gráfico 1 – Porcentagem de mortalidade de mexilhões observada em 9 dias de experimento. 
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Estas características foram observadas até o 9º dia de experimento, o que difere muito dos testes 

preliminares, onde em 48 horas já se observavam fortes alterações nas conchas dos mexilhões e grandes 

danos nas Classes menores. Uma característica importante observada desde os primeiros dias de 

experimento, apesar de não se observar alterações significativas nas conchas, é que os animais não se 

apresentavam agregados (Figura 16) assim como os animais do controle (Figura 17), ou seja, não estavam 

utilizando a estrutura do bisso para fixação. 

 

 

 

  

Figura 16 – Mexilhões soltos 
do experimento, sem 
utilização do bisso. 

  

Figura 17 – Mexilhões 
agregados do experimento 
controle. 

 

A partir do 9º dia de experimento, observou-se uma grande mortalidade de mexilhões, e com a 

finalidade de se obter um resultado mais próximo ao real, as amostras passaram a ser analisadas em sua 

totalidade, ou seja, todos os animais eram retirados dos erlenmeyers para análise e cálculo da porcentagem 

de mortalidade. A análise foi realizada a cada 48 horas, exceto nos fins de semana, quando se alternaram 72 

horas, e nesta etapa, os animais encontrados abertos, sem nenhuma atividade eram considerados mortos e os 

animais com alguma atividade ou fechados eram submetidos novamente à injeção do Ozônio. 

Além dos aspectos descritos acima, em todos os indivíduos a aparência da concha era observada 

quanto à coloração, integridade e aspecto geral. No 11º dia, as análises mostraram que dos aproximadamente 

40 animais que ainda estavam sob experimentação após a primeira etapa, mais de 50% estavam mortos e 

com 14 dias de experimento, aproximadamente 80% dos mexilhões haviam morrido. Do 16º ao 18º dia a taxa 

de mortalidade passou de aproximadamente 90% para 95% e com 21 dias houve 100% de mortalidade 

(Gráfico 2). As conchas tornaram-se esbranquiçadas e com aspecto de grande desgaste (Figura 18), muito 

finas e quebradiças. 
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Figura 18 – Mexilhões mortos e desgaste 
observado em suas conchas. 

Os animais do experimento controle apresentaram atividade normal de filtração e aspecto normal das 

conchas até o 16º dia, com uma pequena taxa de mortalidade (5%) considerada normal. No 18º dia observou-

se que a água do recipiente estava turva e havia crescimento de fungos sobre as conchas dos mexilhões, 

levando a uma grande mortalidade até o 21º dia, chegando a aproximadamente 65%. 

 

  

Gráfico 2 – Porcentagem de mortalidade de mexilhões em média 
nas três réplicas e no experimento controle. 

 

4. CONCLUSÕES 
 

A observação da alteração de resposta dos mexilhões ao teste preliminar e ao experimento é muito 

importante, pois reflete o impacto do Ozônio sobre os animais em condições de ausência e presença de fluxo 

de água. Os testes realizados em laboratório sem fluxo contínuo de água permitiram que o Ozônio injetado 

nos recipientes atingisse diretamente os animais, causando danos às conchas em pouco tempo.  

Já o experimento realizado mantendo um fluxo contínuo de água mostrou que é necessário um prazo 

maior para que o Ozônio comece a atingir as conchas dos animais, e que este processo é mais lento, 

causando danos menos intensos às conchas quando comparados aos observados anteriormente. Apesar destas 

características, ocorreu a mortalidade de 100% dos animais, porém foram necessárias três semanas de 

exposição dos animais ao Ozônio. 
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