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Apresentar uma modelagem física adequada das carcaças de mexilhões 

dourados (Limnoperna fortunei), tendo: 

 

- modelos finais de aparência muito próxima aos agregados reais 

observados; 

 

- resistência a fatores externos durante os experimentos, tais como, 

altas velocidades da água no entorno das colônias; 

 

- possibilidade de reutilização dos modelos.   
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- Invasão biológica – Mexilhão dourado (Limnoperna fortunei); 

- processo: entrada -> reprodução -> dispersão -> impacto [1]; 

- Dispersão rápida pelo continente sul americano [2]; 

- Aderência às estruturas das UHE por meio do bisso – proteína [3]; 

- Desconhecida condição favorável de eliminação do molusco sem 

comprometimento de outras espécies [4] -> controle -> pesquisas; 

- Laboratório de biossegurança (UFMG – CPH) -> indivíduos vivos; 

- Demais testes -> carcaças; 

- Colônias: 

- agregados disformes e sem padrão de fácil reprodução; 

- sofrem influências do ambiente [5]. 
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- Recepção das carcaças -> limpeza e seleção; 

- Quarteamento -> seleção de amostra; 

- Análise qualitativa de sua representatividade em relação à população 

real -> US Army Corps of Engineers [10]; 

- Colagem manual nas grades de acordo com infestações pré-

determinadas (até 150.000ind/m²); 

-  Araldite® na camada em contato com a superfície [13] -> 15.000ind/m² ; 

- Demais camadas -> cola branca comum Cascorez® + verniz marítimo 

Suvinil®. 
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- Amostra representativa de uma população em idade adulta, com 

tamanho médio concentrado entre 15 e 20mm; 

- Processo de colagem eficiente pela boa manuseabilidade das colas 

utilizadas em cada etapa; 

- Verniz: 

- impermeabilizou as colônias artificiais impedindo seu arrancamento 

pela água; 

- aumentou a resistência das carcaças, que se quebravam com 

facilidade. 

 

Resultados Experimentais e Discussão 
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Fonte: [15] 



 

- Metodologia de fácil realização; 

 

- Materiais de baixo custo, fácilidade de aquisição no mercado e fácil 

manuseio; 

 

- Modelos físicos mais resistentes aos experimentos, se assemelhando às 

colônias de mexilhão dourado: 

- velocidades de arrancamento em torno de 0,5m/s [14]; 

 

- Possibilidade de reutilização dos modelos. 

 

Conclusões 
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