
THE 12th LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2017 1

  
Abstract -- The golden mussel (MD) is invasive in the American 
continent, observed for the first time in 1991, Rio La Plata, 
Argentina, presenting high reproductivity, fast growth and ability 
to adhere to solid substrates, forming agglomerates with up to 
150,000 individuals / m². Their larvae are microscopic, free, living 
under water effects for their dispersal. Its incrustations have 
caused damages in all places where contaminated water 
circulates. Studies are being developed to know the invader and 
control its spread. Despite the latest scientific advances, there is 
still no universal theory that models complex systems considering 
aspects such as constituents heterogeneity and interactions with 
other systems. Physical models are considered appropriate for 
some studies. For example, the influence of MD on hydraulic 
systems is worked with colonies of dead and stabilized 
individuals, eliminating risks of contamination and mortality. 
However, the carcasses are fragile to handle and suffer 
dimensional variations due to breakage and compromise the 
results. This work presents procedures to generate colonies of 
similar appearance to the real aggregates and resistant to water 
flow high velocities. The proposed technique was used by 
researchers for UFMG Hydraulic and Water Resources Research 
Center presenting satisfactory results with possibility of reuse of 
the colonies.  
 

Index of terms — Animal behavior; Environmental monitoring; 
Modeling; Pest control. 

I.  NOMENCLATURA 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas; 
CORSAN – Companhia Riograndense de Saneamento; 
CPH – Centro de Pesquisas Hidráulicas e Recursos Hídricos 
da UFMG; 
ind – indivíduo; 
MD – Mexilhão dourado; 
UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais; 

II.  INTRODUÇÃO 

ma invasão biológica ocorre quando animais, plantas ou 
microrganismos, nativos de um determinado lugar, são levados 
para outro onde não há predadores ou parasitas para limitar 
sua população que, sem esse controle natural, acaba afetando o 
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ambiente, a economia e a saúde do homem, além de 
comprometer, de forma impactante, a biodiversidade do 
planeta [1]. 

O mexilhão-dourado, Limnoperna fortunei, espécie descrita 
por Dunker em 1857, é um molusco bivalve de água doce 
pertencente à família Mytilidae, invasor biológico no 
continente americano, sendo originário da China e tendo sido 
introduzido neste continente, provavelmente, por meio da água 
de lastro de navios [2]. A espécie pode atingir 
aproximadamente 40 mm de tamanho e tem como 
características a alta capacidade reprodutiva, o crescimento 
rápido e a capacidade de viver aderida a diversos tipos de 
substratos sólidos, onde forma aglomerados compostos por 
vários indivíduos, que recobrem extensas áreas chegando a 
atingir, em alguns casos, concentrações superiores a 150.000 
ind/m² [3]. Esta capacidade de aderência está diretamente 
associada à sua produção de bisso, uma rede de fios 
interligados, produzidos pela glândula bissal, que fixam os 
bivalves aos mais diversos substratos. É composto, 
principalmente, por colágeno, uma substância proteica que 
contém glicina e prolina, substâncias estas possuidoras de 
sítios de ligação potencial para metais e que polimeriza na 
presença de ar [4]. O MD é capaz de segregar quantos bissos 
forem necessários para sua efetiva fixação ao substrato 
selecionado. Possui larvas microscópicas livres e planctônicas, 
isto é, não possuem capacidade própria de locomoção e vivem 
sob o efeito do movimento da água, o que favorece a sua 
dispersão no ambiente aquático, e ainda por meio da água de 
lastro de navios, aderida a embarcações ou através da 
propagação por peixes e aves aquáticas. Na América do Sul, o 
MD vem se dispersando a uma taxa média de 240 km/ano [5]. 
Por tratar-se de um bivalve filtrador, também pode provocar 
alterações nos ecossistemas aquáticos em que se instala, pelo 
aumento da transparência da água, e alterações da cadeia 
alimentar [6]. 

Segundo Andersen et al., 2004, citado por [7], o processo 
de invasão biológica pode ser dividido em quatro partes: 
• A entrada do indivíduo, caracterizada pelo momento 

quando efetivamente a espécie chega a um ou mais 
pontos do novo ecossistema; 

• O estabelecimento, caracterizado pelo início da 
reprodução da espécie e pela sua constante tentativa de 
escapar da extinção no novo ambiente; 

• A dispersão, quando a espécie passa a ocupar os habitat’s 
disponíveis; e 

• O impacto, quando a espécie persiste e passa a competir 
no novo ambiente. 
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Além disso, para que haja êxito nas invasões biológicas, 
Morton (1996), citado por [3], lista algumas características 
que tais espécies devem ter, quais sejam: 
• Vida de alcance curto, por exemplo, de 2 a 3 anos; 
• Rápido crescimento; 
• Rápida maturidade sexual (tipicamente uma estratégia 

sexual dióica com ocasional hermafroditismo); 
• Alta fecundidade; 
• Capacidade de colonizar uma vasta gama de habitat’s; 
• Grande tolerância fisiológica, ou seja, adaptação a 

grandes variações de temperatura; 
• Comportamento gregário; 
• Alguma forma de associação com as atividades humanas; 
• Ampla variabilidade genética e plasticidade filogenética; 
• Boa capacidade de suspensão de alimentação; 
• Capacidade para repovoar habitat’s anteriormente 

colonizados. 
Os invasores bivalves, em geral, apresentam muitas das 

características acima. Além disso, eles também são capazes de 
superar as transições que sequenciam as etapas da invasão com 
alto índice de êxito. Este é o caso do mexilhão dourado 
(Limnoperna fortunei) no continente americano, cuja 
aparência geral e forma estão apresentadas na Fig. 1. 

Tem-se observado, ao longo destes anos de estudos no 
continente americano, que o MD tem se fixado e causado 
danos não só nas usinas hidrelétricas, mas em todos os locais 
por onde circula a água por ele colonizada. Além de causar 
graves danos ao meio ambiente com alterações nos 
ecossistemas aquáticos, a presença deste invasor vem 
ameaçando vários setores econômicos, como, por exemplo, 
obstruindo tubulações de sistemas de abastecimento de água 
(como na CORSAN), obstruindo sistemas de irrigação, 
provocando danos a motores e embarcações, incrustando em 
redes tradicionais de pesca, obstruindo filtros e outros 
equipamentos industriais e prejudicando, em vários aspectos, a 
geração de energia hidrelétrica. Em Usinas Hidrelétricas, o 
mexilhão dourado adere em diversas estruturas e, pela sua 
facilidade de dispersão, atinge tubulações e filtros, sistemas de 
resfriamento, grades e vários outros tipos de equipamentos, 
provocando perdas de carga, corrosão, pelo acúmulo de 
material retido, necessidade de aumento na frequência de 
limpeza e manutenção e consequente aumento de custos [10]. 
 

 
                  (a)                                                          (b) 
Fig. 1.  Limnoperna fortunei (a) adulto ainda vivo [8] e (b) vistas frontal e 
lateral de um indivíduo morto ou carcaça [9]. 
 

Sua presença na forma de incrustações, como mostradas na 
Fig. 2, têm provocado prejuízos em várias áreas, devendo ser 
desenvolvidos estudos no sentido de conhecer mais 
profundamente o invasor e controlar sua disseminação. 

Segundo [11], normalmente, o controle de pragas de moluscos 
em alguns países é realizado através de descargas elétricas, 
venenos muito tóxicos, eletromagnetismo, altas temperaturas e 
ultrassom, métodos estes que apresentam dificuldades de 
operação, elevados custos e, no caso dos venenos, toxicidade 
residual no meio. No ambiente natural há muitos fatores que 
não podem ser controlados e que atuam na sobrevivência dos 
organismos. Portanto, ainda não se conhece uma condição 
favorável de se eliminar o molusco no ambiente natural sem 
comprometer outras espécies. 
  

           
                              (a)                                                  (b) 
Fig. 2.  Incrustação de mexilhão dourado (a) em tubulações [1] e (b) em grade 
de tomada d’água de usina hidrelétrica, foto de Rodrigo de Fellipo em [12]. 

 
Por este motivo, estudiosos de diversas áreas em vários 

estados do Brasil e na Argentina, desde 1993, apresentam 
trabalhos científicos objetivando avaliar os impactos 
provocados e visando desenvolver técnicas de controle 
biológico, dentre outros objetivos paralelos [13]. Estes estudos 
são realizados com indivíduos vivos. Para isso foi instalado na 
UFMG um laboratório de biossegurança. Testes com 
mexilhões vivos foram realizados em usinas contaminadas 
para determinação da velocidade de retirada dos indivíduos 
pela força da água que foi definida como sendo próximo de 
2,8 m/s. [14] Mas a grande maioria dos testes relativos a 
perdas de carga, interferências na produção de energia 
hidrelétrica e no abastecimento de água urbana, são realizados 
por meio de modelos com a utilização de carcaças 
estabilizadas de mexilhões dourados mortos. 

 
Modelos para estudos podem ser classificados em mental, 

simbólico ou físico. Modelos mentais são baseados em 
questionamentos mentais e intuitivos, individuais ou em grupo, 
sendo confusos, complexos, incompletos, instáveis e 
imprecisos, não acessíveis de forma direta e sim por meio de 
ações, da fala, da escrita ou outras formas simbólicas.  
Modelos mentais não são considerados científicos conforme 
[15] e Norman, 1983, citado por [16]. Modelos simbólicos ou 
conceituais tratam de uma primeira abordagem para 
entendimento de um sistema real e são baseados apenas em 
formalismo conceitual [17].  

Já os modelos físicos são uma descrição do sistema real por 
meio de uma representação análoga ou pela construção de um 
protótipo [18]. A utilização científica destes modelos físicos 
deve resultar em dados que possam fornecer forças, 
quantidades de movimento e cargas dinâmicas existentes no 
sistema real analisado. E podem ser realizados em tamanho 
real ou em escala, desde que sejam geométrico, cinemático e 
dinamicamente semelhantes [19]. 
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Para realização dos estudos mencionados, observou-se que 
os modelos físicos são os mais apropriados, apesar de suas 
limitações. Porém, não existe ainda uma teoria universal para 
modelar sistemas tão complexos e que leve em conta todos os 
aspectos, desde a heterogeneidade dos elementos constituintes 
até as interações com outros sistemas e, em especial, com o 
ambiente, conforme Chu et al., citado por [20]. As colônias 
dos mexilhões são agregados disformes, não seguindo um 
padrão de fácil reprodução, inclusive por meio computacional, 
e sofrem constantes influências do ambiente (intempéries, 
mudanças de direção preferencial do movimento das águas, 
sedimentação natural dos rios e represas, ataques de outros 
animais ou do próprio homem no seu combate, dentre outros), 
modificando sua forma de integração e agregação 
constantemente.  

Em locais onde não há ainda a infestação do MD, para 
evitar uma possível e provável contaminação, é recomendável 
trabalhar com as carcaças de indivíduos mortos, já que eles se 
dispersam e se adaptam a novos ambientes com extrema 
facilidade. Como eles possuem curto período de vida, é fácil 
obter estas carcaças, porém, elas se apresentam frágeis para o 
manuseio e, consequentemente, também para realização de 
certos testes, sendo que resultados de trabalhos realizados 
podem ficar comprometidos.  

Este trabalho tem por objetivo apresentar uma técnica de 
modelagem física adequada, cujos modelos finais obtidos se 
apresentaram com aparência similar aos agregados reais 
observados, além de apresentar outros aspectos positivos, 
como resistência a fatores como a alta velocidade do 
escoamento da água entre as colônias. Diversos pesquisadores 
utilizaram essa técnica e obtiveram resultados satisfatórios e 
sem destruição das carcaças e das colônias o que possibilitou a 
reutilização dos arranjos de colônias de mexilhões em vários 
ensaios. 
 

III.  M ETODOLOGIA E RESULTADOS 

As colônias de mexilhões foram artificialmente instaladas 
em trechos de grades similares àquelas utilizadas em tomadas 
d’água de usinas hidrelétricas. As carcaças fixadas foram 
originárias de indivíduos mortos, cedidas pela Itaipu 
Binacional. Por se tratar de material de descarte e também por 
efeitos do transporte até o CPH, as carcaças de mexilhões 
utilizadas estavam bastante quebradas e aderidas entre si por 
meio dos bissos secos e a uma grande quantidade de detritos, o 
que exigiu uma meticulosa “limpeza” e seleção de apenas 
carcaças inteiras para o procedimento final de colagem. A Fig. 
3 apresenta a situação descrita.  
 

      
                      (a)                                               (b) 
Fig. 3.  Carcaças de mexilhões: (a) material descartado e (b) carcaças 
selecionadas.  

Foi feita uma análise qualitativa da população de mexilhões, 
para observar se ela correspondia à uma população 
característica de MD. Para isto, foi utilizado o método do 
quarteamento da amostra, que é um procedimento de redução 
de amostras a pequenas porções representativas da amostra 
inicial. No caso, o quarteamento foi efetuado manualmente e 
segundo o seguinte procedimento, determinado por [21], e 
também ilustrado na Fig. 4: 
• Colocou-se grande parte do material selecionado sobre 

um papel perfeitamente limpo, de modo que os mexilhões 
se dispusessem sob a forma de um cone; 

• Com a ajuda de uma espátula e fazendo pressão no vértice 
do cone, obteve-se um cone truncado; 

• Dividiu-se o cone truncado em 4 partes iguais (utiliza-se 
geralmente 4, 8 ou outro número par de partes); 

• Retirou-se metade das partes obtidas, opostas entre si e 
descartou-se; misturou-se as duas partes restantes 
obtendo-se uma nova amostra, menor e recomeçou-se o 
processo até se reduzir a amostra à quantidade desejada. 

 

 
Fig. 4.  Processo de quarteamento [23]. 

Com relação ao tamanho da amostra a ser analisada, a opção 
foi uma amostragem não probabilística, por se tratar de um 
processo sem definição de dimensão final, apenas para fins de 
comparação qualitativa do material selecionado com uma 
população real de mexilhões e assim viabilizar sua utilização 
científica [22]. 
 Após o quarteamento, os indivíduos da amostra obtida 
foram selecionados em faixas de comprimento com a 
utilização de um paquímetro digital. Foram analisados os 793 
indivíduos da amostra obtida e as medidas foram realizadas 
segundo orientação do US Army Corps of Engineers, em que o 
comprimento do indivíduo adulto deve ser medido do seu 
umbo anterior à região posterior, onde se localiza o sifão, 
conforme apresentado na Fig. 5.  
 

 
Fig. 5.  Orientação para medição de indivíduos adultos de mexilhões [24]. 

 
A amostra obtida, medida e selecionada se apresentou como 

mostrado na Fig. 6. Os dados foram aplicados em um gráfico 
(Fig. 7) e comparados com outros dois estudos (gráficos das 
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Fig.s 8 e 9) representativos de populações de mexilhões 
estudados por [25] e [26] em ambiente natural. 
 

 
 
Fig. 6.  População obtida por quarteamento e selecionada por tamanho. 

 
A população apresentada por [25] apresenta-se em três 

estágios: inicialmente, em setembro de 1994, uma população 
concentrada em tamanhos maiores de mexilhões, onde o pico 
de frequência se dá com 22 mm. Em seguida, em torno de um 
ano depois, agosto de 1995, já aparece uma população mais 
jovem se introduzindo no ecossistema e os mais velhos ainda 
em crescimento, sendo que o pico de frequência foi para 
26 mm. Por último, mais ou menos um ano depois, julho de 
1996, a população jovem se sobressaindo, estando o pico de 
frequência em 16 mm e constatando a mortalidade da 
população com aproximadamente dois anos de vida. 

A população estudada por [26], apresenta-se com uma 
distribuição semelhante à obtida na classificação efetuada, 
porém com indivíduos mais jovens, em torno de 1 ano de vida, 
com frequência maior para o tamanho em torno de 11 mm. 

Considerou-se que a população obtida pela classificação das 
carcaças de indivíduos mortos cedida pela Itaipu Binacional é 
bastante representativa de uma população de mexilhões 
dourados, em idade adulta, podendo ser utilizada 
cientificamente para as infestações necessárias ao 
experimento.  
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Fig. 7.  Gráfico da distribuição de tamanho da população de carcaças de 
mexilhões recolhidos em Itaipu, após limpeza e classificação para colagem 
nas grades. 

 

 
Fig. 8.  Gráficos da distribuição de tamanho da população de mexilhões 
dourados no sistema Lago Biwa-Rio Yodo, Japão, em 2001 [25]. 

 

 
Fig. 9.  Gráfico da distribuição de tamanho da população de mexilhões 
dourados no Rio de La Plata, Argentina, em 1995 [26]. 
 

Os mexilhões foram manualmente colados nas grades 
citadas, simulando as incrustações naturais, com o emprego do 
adesivo de secagem rápida Araldite® [27], de forma que a 
densidade apresentada ao final fosse a mais uniforme possível, 
seguindo o padrão geralmente observado nas incrustações 
ocorridas em vários substratos. Foram experimentadas grades 
com os graus de infestação de 1,0 ind/cm² e 3,0 ind/cm², 
correspondendo a 10.000 ind/m² e 30.000 ind/m², 
respectivamente. 

A colagem das carcaças do mexilhão dourado nas grades no 
grau de infestação 1 ind/cm² se deu sem problemas, por se 
tratar da aplicação de apenas 1 camada de indivíduos na 
superfície metálica, a não ser pelo processo ser extremamente 
artesanal e, consequentemente, demorado. Já no caso da 
infestação de 3 ind/cm², apresentou-se uma dificuldade 
adicional. Enquanto a primeira infestação se dava em apenas 
uma camada, a de 3 indivíduos/cm² teve que ser estabelecida 
em até mais de duas camadas, dependendo do tamanho dos 
mexilhões selecionados para a colagem, o que foi feito de 
forma aleatória. A dificuldade residiu na impossibilidade de se 
fazer essa colagem em camadas com o adesivo inicialmente 
selecionado, o Araldite® de secagem rápida. Esse adesivo 
apresenta uma alta viscosidade, o que dificulta a sua 
distribuição sobre a primeira camada de carcaças, cheia de 
reentrâncias, para possibilitar a colagem da segunda camada 
antes de sua secagem. Quando da necessidade de inclusão da 
terceira camada a dificuldade foi ainda maior. Foram feitos 
vários testes com solventes para o adesivo Araldite®, 
indicados pela Brascola, fabricante do produto, porém como 
as dissoluções eram limitadas a 10% em volume, estas não 
foram suficientes para promover uma fluidificação adequada 
do adesivo para aplicação sobre as camadas já aderidas às 
grades. 

Finalmente conseguiu-se uma solução eficiente e que 
também promoveu um benefício adicional ao experimento. 
Passou-se a fazer a colagem da primeira camada, diretamente 
na grade, com o adesivo de secagem rápida Araldite®, por ser 
o de melhor aderência metal-carcaças, estudado por [27]. Após 
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a secagem do adesivo da primeira camada, o restante das 
carcaças, que complementavam a infestação de 3 ind/cm², 
foram coladas sobre a primeira camada com o uso da cola 
branca Cascorez®, comumente utilizada para colagens em 
madeira. Esta cola é bem mais fluida que o Araldite® e 
permite diluições de até 50% sem perder suas propriedades 
normais de colagem, facilitando significativamente o 
procedimento. Após a secagem total da cola dessas camadas 
adicionais de mexilhões, por vezes durante mais de 24 horas, 
foi aplicada uma camada espessa, por meio de pistola de ar 
comprimido, do verniz marítimo Suvinil®.  

O verniz marítimo criou uma camada impermeável sobre as 
colônias formadas, impedindo que as carcaças fossem 
arrancadas pela passagem da água, já que a cola Cascorez® é 
solúvel em água.  

O benefício adicional observado refere-se à maior 
resistência adquirida pelas carcaças após a aplicação do 
verniz. As carcaças de indivíduos mortos, utilizadas nas 
colagens, apresentavam uma resistência baixa ao manuseio em 
geral: apresentavam-se frágeis, quebrando com facilidade até 
pelo próprio transporte. Esta camada de verniz promoveu uma 
maior resistência às carcaças, deixando-as mais próximas do 
que é na realidade um agregado de mexilhões dourados vivos. 
Este procedimento também favorecerá as situações em que se 
deseja experimentar infestações maiores que as citadas, já que 
as infestações naturais já foram observadas em até 150.000 
ind/m². 

A Fig. 10 apresenta um detalhe de uma colônia de 
mexilhões real e outra artificialmente simulada em uma grade, 
apenas para análise qualitativa. 

         
(a)                                               (b) 

Fig. 10.  Colônia de mexilhões dourados: (a) infestação real [28] e (b) 
artificialmente simulada. 

 
A Fig. 11 mostra os detalhes finais dessa colagem, 

apresentando uma grade de configuração específica sem 
mexilhões, ao fundo, e com as duas infestações: 1 ind/cm², ao 
meio, e 3 ind/cm² à frente.  

 

IV.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A metodologia apresentada é de fácil realização, utilizando-
se de materiais de custo mais baixo e de fácil manuseio e 
disponibilidade no mercado. Os modelos físicos obtidos foram 
resistentes aos esforços e desgastes nos experimentos 
realizados. Também se mostraram em condições de 
reutilização, mesmo sendo observadas velocidades superiores 
às definidas como de arrancamento dos mexilhões [14].  

 
Fig. 11.  Representação das grades nas densidades de infestação 3, 1 e 0 
ind/cm², respectivamente, da esquerda para a direita da foto. 
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