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RESUMO 

 

 Limnoperna fortunei (Dunker, 1875), conhecido como mexilhão-dourado é um 

molusco bivalve invasor de origem asiática. Foi introduzido em 1991, no Rio da Prata em 

Buenos Aires, chegando assim nas águas da América do Sul, provavelmente através da água 

de lastro. Foi observado pela primeira vez no Brasil, em dois locais distintos, na área do Delta 

do Jacuí, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul e em Corumbá, Mato Grosso do Sul, no ano de 

1998. Essa espécie invasora vem causando significativos impactos ambientais e prejuízos 

econômicos para as indústrias que utilizam água bruta para resfriamento, pois entopem as 

tubulações pela formação de aglomerados (macrofouling), que vão obstruindo o fluxo 

contínuo da água. Para minimizar os danos causados pelas espécies invasoras, são 

recomendados diversas formas de controle, estes podem ser físicos, químicos e biológicos. 

Neste trabalho, para os testes de controle utilizamos a forma química, e o agente químico 

controlador, o hipoclorito de sódio. Conforme descrito em bibliografia, alguns estudos 

comprovam  que os indivíduos adultos são mais resistentes a agentes químicos, nesse sentido, 

demonstrou ser mais vantajoso utilizar as larvas como alvo de controle, para que elas não se 

fixem nas tubulações, evitando a formação e aumento dos macrofouling. Esse trabalho 

objetivou adaptar um método de controle de larvas do mexilhão-dourado (Limonperna 

fortunei) com a utilização de hipoclorito de sódio, testando uma concentração baixa e eficaz 

na mortalidade das larvas. Os experimentos foram realizados em laboratório, onde larvas de 

mexilhão-dourado foram expostas por cinco minutos em solução de hipoclorito de sódio e 

avaliadas em tempos pós-exposição de 1 hora, 6 horas, 12 horas e 24 horas. Para avaliar o 

percentual de mortalidade foi utilizado o método de Análise de Variância (ANOVA) e para 

verificar quais concentrações são estatisticamente diferentes ao nível de significância de 5% 

foi feito o teste de Tukey. Os resultados obtidos no sistema estudado com aplicação do agente 

clorado, demonstraram que mesmo quando em baixos teores de cloro livre e com tempo de 

exposição de cinco minutos, se mostrou eficiente no controle das larvas do mexilhão-dourado. 

A exposição de uma solução de 0,001mg.L
-1 

de cloro livre, a mortalidade das larvas avaliadas 

atingiu 100% em 24 horas. As concentrações de Cloro Livre testadas atendem a Resolução 

CONAMA 357 de 2005 para uma condição de qualidade Classe I de águas doces e a Portaria 

2914 do Ministério da Saúde que estabelece a qualidade da água para consumo humano. 

Palavras-chave: Limnoperna fortunei, controle químico, cloro, véligeres 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 Limnoperna fortunei (Dunker, 1875), known as the golden mussel is from Asia and 

was probably introduced in 1991, in the La Plate river in Buenos Aires, thus reaching the 

waters of South America via ballast water. Was first observed in Brazil in area of the Delta 

Jacuí, in Porto Alegre, Rio Grande do Sul and in Corumbá, Mato Grosso do Sul, in 1998. This 

invasive species has caused significant environmental impacts and huge losses for industries 

that use raw water for cooling because they form clumps that clog pipes (macrofouling), 

blocking the stream of water. To minimize the damage caused by invasive species, various 

forms of control, which can be physical, chemical and biological agents are used. In this 

work, to do the control tests, we used as chemical form the agent sodium hypochlorite. As 

described in some studies, adults mussels are more resistant to chemical agents, this sense 

proved to be more advantageous to use the larvae as target, preventing them from attaching 

the pipes and form the macrofoulings. This study aimed to adapt a method of controlling 

larvae of the golden mussel (Limonperna fortunei) with the use of sodium hypochlorite, and 

verifying a low and effective concentration on larval mortality. The experiments were 

performed in the laboratory, where golden mussel larvae were exposed for five minutes in a 

solution of sodium hypochlorite and evaluated in post-exposure times of 1 hour, 6 hours, 12 

hours and 24 hours. To evaluate the percentage of mortality was used the method of analysis 

of variance (ANOVA) and to see which concentrations are statistically different at a 

significance level of 5% was done the Tukey test. The system studied with application of 

chlorinated agent, even at low levels of free chlorine and exposure time of five minutes, 

proved effective in controlling larvae of the golden mussel, because even with the exposure of 

a solution of 0.001 mg. L
-1 

of free chlorine, the mortality of larvae reached 100% in 24 hours. 

The concentrations of free chlorine tested attend CONAMA Resolution 357 of 2005, to a 

condition of quality Class I of freshwater and 2914 Ordinance of the Ministry of Health,  

establishing water quality for human consumption. 

 

Key-Words: Limnoperna fortunei, chemical control, chlorine, veligers  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 ESPÉCIE INVASORA 

 

 No atual cenário mundial de crescimento do comércio mundial, dos transportes 

marítimo e aéreo e da globalização, invasões por espécies exóticas vem sendo considerada a 

segunda maior forma de ameaça mundial à biodiversidade, perdendo apenas para a destruição 

de hábitats pela exploração humana direta (ZILLER et al., 2001). Esse crescimento nas 

invasões por espécies exóticas é uma consequência da evolução do homem moderno. 

Naturalmente, já existiam invasões biológicas, mas nunca em grande escala como atualmente 

(PESTANA et al., 2006). A globalização e os meios de transportes criados pelo homem 

contribuíram para a eliminação ou redução das barreiras naturais, que sempre separaram e 

mantiveram a integridade do ecossistema (DARRIGAN et al., 2002).Tudo isso ocasionado 

pela intensificação e velocidade do deslocamento humano e de cargas pelo mundo todo, 

aumentando significativamente a introdução de espécies exóticas em novos ambientes 

(SILVA et. al, 2004). 

 Essas espécies, que ocorrem fora de sua área de distribuição natural podem causar 

prejuízos ambientais, muitas vezes irreversíveis, assim como provocar significativos prejuízos 

econômicos para o seu controle ou erradicação (SILVA et. al, 2004). O ambiente de água 

doce tem sido vítima de invasões causadas por moluscos límnicos, com consequências 

significativas para o ecossistema e para as construções e desenvolvimento humano (TUNDISI 

et. al, 2003). Nesse caso, é bom enfatizar a diferença entre os conceitos de espécies invasoras 

e de espécies exóticas. Uma determinada espécie, seja ela de origem animal ou vegetal, é 

considerada como exótica quando é introduzida em ambientes distintos daqueles nos quais ela 

ocorre normalmente (ANDERSEN et al., 2004). Algumas espécies exóticas têm grande 

capacidade de invasão e de colonização de ambientes devido às características biológicas, 

genéticas, fisiológicas e ecológicas que conferem tolerância à maioria dos fatores ambientais 

(MORTON et al., 1996), sendo assim conseguem romper barreiras fisiológicas e ecológicas, 

acabam se estabelecendo com sucesso reprodutivo, crescimento populacional e dispersão 

geográfica, passam a ser consideradas como invasoras, ou seja, sobrevivem no novo meio e 

passam a exercer processos de dominância sobre a biodiversidade nativa (DARRIGAN et al., 

2000). Nesse sentido, uma espécie inicialmente não considerada invasora, e sim somente 
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exótica, pode, com o passar do tempo, apresentar comportamento invasivo (MMA, 2006). 

Outra vantagem para o estabelecimento da espécie exótica é a falta de inimigos naturais 

(parasitas e predadores), ou seja, competidores à  sua altura, contribuindo na sua manutenção 

nesse novo ambiente (SIMBERLOFF et al., 2001). 

  Ainda há controvérsias a respeito da definição do que é espécie invasora, porém pode-

se dizer que a invasão biológica é definida por espécies que adquirem uma vantagem 

competitiva, com o consequente desaparecimento de obstáculos naturais que impediriam sua 

proliferação, e sem esses obstáculos elas passam a se dispersar rapidamente se estabelecendo 

em novas áreas, tornando-se uma população dominante (VALÉRY et al., 2008).  

 Lopes (2009) criaram conceitos de espécie exótica e invasora que é utilizado pelo 

Ministério do Meio Ambiente no processo de tomadas de decisões quanto a esta problemática 

ambiental. As definições para as categorias genéricas são: espécie exótica, é a espécie 

registrada fora de sua área de distribuição; espécie nativa, se refere a espécie que vive em sua 

região de origem; espécie criptogênica, é a espécie que tem origem biogeograficamente 

desconhecida ou incerta, ou seja, sem evidência clara de que a espécie é nativa ou exótica. As 

definições para as categorias específicas para as espécies exóticas são: espécie contida, 

definida quando a espécie exótica se encontra em ambientes artificiais, controlados, isolados 

total ou parcialmente do ambiente natural; espécie detectada, ocorre quando a espécie foi 

detectada no ambiente natural, porém sem aumento posterior de sua abundância e/ou de sua 

dispersão ou quando foi um registro isolado (sem informações subsequentes da espécie); 

espécie estabelecida,  definida quando a espécie está sendo detectada de forma recorrente, 

com ciclo completo na natureza e indícios de aumento populacional ao longo do tempo, mas 

sem apresentar impactos ecológicos ou socioeconômicos aparentes; e espécie invasora, é 

aquela que possui abundância ou dispersão geográfica que interferem na capacidade de 

sobrevivência de outras espécies em uma ampla região geográfica ou mesmo em uma área 

específica, ou quando a espécie causa impactos mensuráveis em atividades socioeconômicos 

ou na saúde humana. 

 

1.2 LIMNOPERNA FORTUNEI 
  

 O molusco bivalve Limnoperna fortunei (DUNKER, 1857) pertence à família 

Mytilidae, ordem Mytiloida e subclasse Pteriomorpha (NEWELL, 1969), vive somente em 

água doce ou em águas salobras com baixa salinidade (DARRIGRAN et al., 2000). Alimenta-
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se através da filtração da água, apresenta comportamento gregário, ou seja, os indivíduos 

crescem um ao lado do outro ou sobre o outro, formando camadas (Figura 1). Se fixam por fio 

de bisso, que é uma estrutura proteica que permite a fixação dos bivalves em diversos 

substratos duros (MANSUR et al., 2003) e são dióicos com fecundação externa (MORTON et 

al., 1982). 

 

 

Figura 1. Indivíduos adultos de Limnoperna fortunei, em seu comportamento gregário, 

formando o macrofouling (http://www.pybio.org/de/198/bivalvia/). 

 

 Uma das principais características é a facilidade de adaptação ecológica, possuindo 

ampla resistência à variedade de fatores ambientais, sendo reconhecido como forte 

competidor nos ecossistemas que invade. Sua maturação sexual é precoce, se tornando 

sexualmente ativo com apenas cinco milímetros (3 a 4 meses) e possui um ciclo reprodutivo 

relativamente rápido (DARRIGAN et al., 2002). Essas características contribuem na 

facilidade e na forte capacidade de dispersão dessa espécie, como aconteceu na América do 

Sul. 

 Uma situação similar à invasão do mexilhão-dourado na América do Sul, vem 

ocorrendo na América do Norte, nos Estados Unidos e Canadá, desde 1988, com a espécie 

Dreissena polymorpha, conhecido como mexilhão zebra, que possui morfologia funcional 

semelhante à L. fortunei. Essas espécies de bivalves invasores apresentam características em 

comum que proporcionaram uma invasão e colonização com sucesso em novos habitats. 

Ambas espécies possuem ciclo de vida curto, crescimento rápido, estágio larval planctônico e 

presença de bisso (MORTON et al., 1973, RICCIARDI et al., 1998). Possuindo tais 

características, os impactos ecológicos e econômicos que o mexilhão-zebra promoveu na 
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América do Norte são similares à presença do mexilhão-dourado na América do Sul e, devido 

a isso, o mexilhão-zebra, por ser mais bem estudado, vêm sendo utilizado como comparativo 

para o controle da invasão do L. fortunei (MATSUI et al.,  2002; BRUGNOLI et al., 2002; 

CATALDO et al.,  2002). 

 

1.2.1 FASES DE DESENVOLVIMENTO DE L. FORTUNEI 

  

 O ciclo reprodutivo do L. fortunei apresenta duas formas, uma juvenil/adulta e uma 

larvária planctônica, que são muito semelhantes às de outras espécies de bivalves marinhos. O 

mexilhão-dourado é gonocorístico (dióico), ou seja, apresenta sexos separados (MORTON et 

al., 1982). Os gametas masculinos e femininos são liberados na água onde é realizada a 

fecundação (DARRIGRAN et al., 2009). O desenvolvimento inicial do embrião, é a gástrula, 

que depois passa por diversas fases durante sua forma larval até se tornar adulta (Figura 3), e 

estão descritas a seguir: 

 Fase Trocófora: possui uma coroa ciliar e um grupo de flagelos centrais, tudo ocorre 

em cerca de cinco a seis horas.  

 Fase Véliger (Figura 2a): a trocófora se transforma em véliger através do 

desenvolvimento do véu, que é uma organela ciliada destinada a locomoção e filtração, 

e da concha larval (KASAYNOV, 1998). Choi & Shin (1983) reconhecerem três 

estágios de que denominaram larva "D", pois seu contorno valvar é característico por 

sua forma de "D", são elas: primária, média e larva "D" propriamente dita.  

 Fase Véliger Umbonada (Figura 2b): desenvolvimento do umbo e incrementação das 

linhas de crescimento com a diferenciação de órgãos internos.  

 Fase Pedivéliger: formação do pé, que passa a ser funcional.  A larva pode se deslocar 

de duas formas, nadando ou ainda por meio do véu.  

 Fase Plantígrada ou Juvenil (Figura 2c): o pé passa a ser o único meio de locomoção 

da larva, pois o véu não está mais presente. Também, se completa sua organização 

interna e começa a alongar-se na forma do mexilhão e já pode fixar-se em substratos 

(SANTOS et al., 2005; EZCURRA  DE DRAGO, 2009).  
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Figura 2. Fases de desenvolvimento véliger de Limnoperna fortunei. a. Larva Véliger; b. 

Larva Veliger Umbonada; c. Plantígrada (SANTOS et al., 2005). 

  

 

 

 

Figura 3. Esquema mostrando as fases de desenvolvimento do Limnoperna fortunei (Mansur 

et al., 2012). 

 

 Algumas variáveis ambientais que podem influenciar negativamente no processo de 

produção e eliminação de gametas foram descritas em outros estudos e entre elas está a 

temperatura (DARRIGAN et al, 1999; MAROÑAS et al., 2003), a disponibilidade de 

alimento e os efeitos de macrofaulings entre mexilhões vizinhos (MORTON, 1982). 

 É na fase larval que a espécie se dispersa, atingindo outros ambientes e se 

estabelecendo como invasora, preferencialmente em áreas onde a água apresenta boa 

oxigenação, como nos sistemas coletores de água de estações de tratamento, refrigeração de 

indústrias e nos trocadores de calor de unidades hidroelétricas (MANSUR et al. 2003). Sendo 

assim, é importante o estudo do controle do mexilhão-dourado utilizando-se as larvas, pois 

além de serem as responsáveis pela dispersão da espécie ao se deslocarem e se fixarem aonde 

tiver substrato disponível, também são menos resistentes que os adultos como demonstraram 

através de estudos com outras espécies de comportamento semelhante. 
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Figura 4. Foto em microscópico de uma larva véliger de mexilhão dourado utilizada nesse 

estudo (Foto: Cintia Pinheiro dos Santos). 

 

1.2.2 HISTÓRICO DA DISTRIBUIÇÃO DA ESPÉCIE INVASORA L. FORTUNEI 

 

 O mexilhão dourado é originário do rio do Leste, um tributário do rio das Pérolas, 

terceiro maior rio da China, localizado no sul e fluindo para o Mar da China entre Hong Kong 

e Macau. Comumente encontrado na Coréia, China, Taiwan e Tailândia, o mexilhão dourado 

foi introduzido no Japão quando transportado junto com a espécie Corbicula fluminea, 

importada como alimento, sendo observado a partir de 1992 (MAGARA et. al, 2001). Na 

América do Sul, seu primeiro registro foi na Argentina em 1991 e desde então iniciou sua 

colonização nos rios da bacia do Prata (DARRIGAN et al. 1995), onde dispersou-se 

alcançando cinco países em 10 anos: Argentina em 1991, Uruguai em 1994, Paraguai em 

1997, Brasil e Bolívia em 1998 (DARRIGAN et al. 2000) (Figura 5). 

 No final de 1998 o mexilhão-dourado teve seus primeiros registros no Brasil, quando 

foi coletado no lago Guaíba, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul (MANSUR et al., 2004), e 

em Corumbá, Mato Grosso do Sul (OLIVEIRA et al., 2004). Suspeita-se que tenha sido 

introduzido pela água de lastro de navios procedentes da bacia do rio da Prata. Sua densidade 

populacional chegou em torno de 140.000 indivíduos por m² em apenas dois anos após sua 

introdução no Rio Grande do Sul.  

 A cidade de Cáceres é o ponto mais à montante do registro do mexilhão-dourado, no 

rio Paraguai, no entanto a população ainda não se estabeleceu. Registros da espécie foram 

feitos na baía da Gaíva e no curso inferior do rio Cuiabá. Em 2001, foram encontrados no Rio 
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Uruguai e na hidrelétrica de Salto Grande (DARRIGRAN et al., 2009). E em 2007 foram 

registrados no rio Quaraí, na fronteira com o Brasil (CORREIO DO POVO, 31/1/2007). 

Existem registros, no alto rio Paraná, para a represa de Jaciretá em 1998 e Itaipu em 2001, 

entre outras como o Iguaçu em 2003, Paranapanema em 2002, Tietê em 2004 e no Paranaíba, 

até a represa de São Simão em 2004, que desde então permaneceram sem avançar 

(DARRIGRAN et al., 2009). Registros feitos em 2011 representaram a presença da espécie 

em grande parte do Rio Grande, fronteira do estado de São Paulo com Minas Gerais, pois 

foram encontrados nos reservatórios de Porto Colômbia, Mascarenhas de Moraes e 

Marimbondo (MANSUR et al., 2012). 

 Em 1998, no porto de Porto Alegre, junto ao Lago Guaíba, foi uma invasão 

secundária, provavelmente vinda de navios argentinos, pois esse lago integra as bacias do 

Atlântico Sul e Sudeste, sem comunicação com as bacias do Paraná ou Uruguai, no Rio 

Grande do Sul (MANSUR et al, 2004). A partir do Lago Guaíba, o mexilhão-dourado se 

dispersou pela bacia do Rio Jacuí e pelo extremo sul do Estado, em direção ao Uruguai. Foi 

registrada sua presença na barragem Capingui, município de Marau, no alto Jacuí no final de 

2009. Uma nova bacia foi contaminada também em 2009, a das lagoas da Planície Costeira do 

Rio Grande do Sul (FREITAS et al., 2009). 
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Figura 5. Mapa demonstrando detalhadamente o histórico da distribuição do mexilhão 

dourado pela América do Sul (MANSUR et al., 2012). 

 

1.2.3 ÁGUA DE LASTRO 

 O lastro é utilizado por navios para dar estabilidade ao navio quando não está 

carregado com mercadoria, gerando assim o peso necessário para manter sua integridade 

estrutural (RUIZ et al. 2000). Por séculos, os navios carregaram lastro sólido, na forma de 

pedras, areia ou metais (SZÉCHY et al., 2006). Mas com o passar do tempo, encontrou-se um 

método mais fácil de carregar e descarregar um navio, utilizando a água como lastro. Este 

método,  além de ser mais econômico e eficiente do que o lastro sólido (CARLTON, 2001) 

(Figura 6). 
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Figura 6. Foto de um navio deslastrando em um porto de origem para poder, então, carregar 

mercadoria (http://www.labec.com.br/biodigital/agua-de-lastro 

 

 Essa água de lastro, que confere estabilidade, balanço e integridade estrutural ao navio 

quando descarregado, representa o principal vetor de introdução de espécies exóticas 

(RUIZ et al. 2000). Quando o navio não está transportando mercadoria, ele fica leve e precisa 

encher seus tanques de lastro com água para garantir flutabilidade e navegabilidade. Ao 

deslastrar para carregar a mercadoria, o navio joga água de outra localidade neste porto 

(Figura 7). Nesta água deslastrada, estão presentes várias formas de vida que podem encontrar 

boas condições para sobreviver e se estabelecer neste novo local (MMA, 2006). Quanto maior 

a carga de indivíduos introduzidos e a frequência com que isto acontece, maior a 

probabilidade da introdução e invasão serem bem sucedidas (SILVA, 2004). 

 

 

Figura 7. Processo de água de lastro (http://www.portodesantos.com.br/). 

  

 Estima-se que 12 bilhões de toneladas de água de lastro contenham aproximadamente 

4.500 espécies aquáticas diferentes e estas são transferidas anualmente em torno do mundo 
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(BASHTANNYY et al., 2001). No Brasil, aproximadamente 95% de todo o comércio exterior 

é feito por via marítima e estimam-se que 40.000 navios visitem os portos brasileiros 

anualmente, deslastrando 40 milhões de toneladas de água por ano (SILVA et al., 2004, apud 

OLIVEIRA et al., 2004).  

 Devido ao ciclo de enchimento e despejo do lastro e das condições internas dos 

tanques que são hostis à sobrevivência dos organismos, grande parte das espécies não 

sobrevive à viagem até o destino do navio (JURAS, 2003). Mesmo os resitentes quando 

chegam ao destino, ao serem jogados no novo ambiente, as chances de sobreviverem são 

reduzidas, devido as condições ambientais diferentes, incluindo ações predatórias e 

competição com as espécies nativas, (SILVA et al., 2004).  

 Acredita-se que desta forma o L. fortunei  (DUNKER, 1857) foi introduzida no 

estuário do rio da Prata, em 1991,  provavelmente trazido por navios da Korea e Hong Kong 

(PASTORINO et al., 1993). E a navegação no sistema Paraguai-Paraná foi o principal vetor 

da introdução desta espécie na Bacia do Alto Paraguai, onde foi observada pela primeira vez 

em 1998, próximo à cidade de Corumbá (MS) (OLIVEIRA et al. 2004). 

 Buscando soluções para este problema em países em desenvolvimento, reduzindo 

assim a transferência de espécies marinhas invasoras por meio da água de lastro, a 

Organização Marítima Internacional (IMO) - agência das Nações Unidas responsável pela 

segurança da navegação e pela prevenção da poluição marinha por navios, juntamente com o 

Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (UNDP) e o Fundo Mundial para o Meio 

Ambiente (GEF), contando com o apoio dos Estados Membros e a indústria naval, 

desenvolveu o projeto denominado "Remoção de Barreiras para a Implementação Efetiva do 

Controle de Água de Lastro e Medidas de Gestão em Países em Desenvolvimento", mais 

conhecido como Programa Global de Gestão da Água de Lastro - GloBallast (RESENDE et 

al., 2007) 

 O programa Globallast destacou alguns fatos importantes, entre eles que mais de 80% 

das mercadorias e produtos produzidos no mundo são transportados por navios, e esse meio 

de transporte é essencial para a economia mundial; que um único navio cargueiro com 

capacidade de carga de 20.000 toneladas pode transportar mais de 60.000 toneladas de água 

de lastro; que a cada nove semanas espécies marinhas invadem novos ambientes em algum 

lugar do planeta; que o custo associado aos problemas com espécies invasoras nos Estados 

Unidos está estimado em 138 bilhões de dólares americanos por ano; e que o transporte 

marítimo está em crescimento e maiores quantidades de água de lastro estão sendo carregadas 
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mais facilmente e mais frequentemente para um número crescente de destinos ao redor do 

mundo (RESENDE et al., 2007). 

 

1.2.4 IMPACTOS ECONÔMICOS CAUSADOS PELO LIMNOPERNA FORTUNEI 

 

 O mexilhão-dourado vem causando grandes prejuízos econômicos para as indústrias, 

principalmente as de energia, pois ainda durante os primeiros estágios de desenvolvimento, na 

fase larval, ele consegue penetrar nas instalações industriais e se fixar em substratos duros 

como metal, plástico, cimento e até madeira (DARRIGAN et al, 2000; RICCIARDI, 1998), 

formando os “macroufouling” ao atingirem a fase adulta. 

 Crescendo em camadas, o efeito de macrofouling, acabam obstruindo 

progressivamente o diâmetro interno de encanamentos, filtros, bombas, grades, canalizações, 

turbinas e trocadores de calor, principalmente em usinas geradores de energia, indústrias que 

utilizam água bruta para refrigeração e estações de tratamento da água bruta para 

abastecimento (DARRIGAN et al., 2000). Esse processo gera uma perda de carga no sistema 

e um superaquecimento, já que os mexilhões vão para as tubulações que alimentam as 

indústrias e para as tubulações de água de resfriamento das máquinas, sobretudo aquelas de 

menor diâmetro (DIAS, 2010) (Figura 8a, 8b).  

 

 

 

Figura 8. Impactos econômicos causados pelo mexilhão dourado. a. Incrustação em grade de 

proteção de hidrelétrica (http://www.cph.eng.ufmg.br/nova/fotosprojeto.php?numaut=12); b. 

Mexilhões dourados se proliferam em estruturas metálicas submersas da usina. 

(http://www.sociedadeplaneta.com.br/?p=informe&s=1235). 

 

 Nas marinas e na navegação interna também já foi sentido o efeito negativo da 

presença desse invasor. O mexilhão-dourado se incrusta em quase todas as partes da 

embarcação que mantém ao menos algum contato com a água do rio, podendo ser o casco, os 
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motores, encanamentos, lemes e nas hélices (MANSUR et al., 2003), o que danifica as peças 

e diminui o desempenho e a velocidade do navio.  

 Em qualquer superfície que o mexilhão-dourado se instala, podendo ser madeira, ferro 

ou até concreto, ele pode cobrir toda ela, criando um ambiente anóxico sob a camada 

incrustante. Isto gera um ambiente propício para bactérias anaeróbicas que, no seu 

metabolismo, geram ácido sulfúrico, que é muito corrosivo, ou seja, acelera o apodrecimento 

e a corrosão do material  onde o mexilhão está incrustado (OLIVEIRA,  2004). 

 

1.2.5 IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS POR L. FORTUNEI 

 

 Assim como a maioria das espécies invasoras, a presença do L. fortunei tem causado 

grande impacto ambiental em todo ecossistema invadido, tanto nas comunidades animais 

quanto nas vegetais.  

 A biodiversidade bentônica também têm sofrido quando o L. fortunei se fixa sobre 

animais como bivalves, gastrópodes e crustáceos, pois podem ser considerados substratos 

duros, assim como os troncos e as pedras. Essa incrustação prejudica esses animais, levando-

os à morte precoce. O mexilhão dourado prefere se fixar à região posterior dos bivalves, 

impedindo o movimento de suas valvas, dificultando os processos vitais ao molusco, como 

inalação, filtração, excreção e locomoção. Já, os gastrópodes ficam vulneráveis à predação, 

pois os aglomerados podem impedir o fechamento do opérculo (MANSUR et al., 2003).  

 Estes impactos da incrustação mais a mudança de densidade das partículas em 

suspensão na água devido a filtração do L. fortunei, alteraram fortemente a composição da 

malaco-fauna nativa, ocorrendo o deslocamento das três espécies de gastrópodes mais comuns 

no litoral, que passaram a ter uma ocorrência esporádica ou acidental, enquanto outra nativa 

aumentou sua população proporcionalmente à do invasor (DARRIGAN et al. 2003). 

 Outra alteração provocada pela presença do L. fortunei, são nas cadeias tróficas do 

ambiente, como é o caso da mudança da dieta do peixe piapara (Leporinus obtusidens) no Rio 

de La Plata, que optou pelo mexilhão-dourado como seu principal alimento (DARRIGRAN et 

al., 2003). Os peixes podem ser prejudicados também, ao se alimentar do mexilhão, sendo 

muito comum encontrar seus tratos digestivos repletos com esse bivalve, demonstrando que 

não foi totalmente assimilado pelo organismo. Outro fator que pode prejudicar os peixes são 

as conchas, que com sua borda cortante, podem vir a ferir o trato digestivo, favorecendo o 

aparecimento de doenças e fragilizando os indivíduos (CATALDO et al., 2002).  
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 A vegetação ripária também vem sofrendo as consequências do estabelecimento dessa 

espécie. O L. fortunei vem causando a redução de espécies da vegetação nos últimos anos 

devido à morte por sufocamento (MANSUR et al., 2003). A incrustação do mexilhão-dourado 

impede o desenvolvimento normal de plantas palustres, como os juncais onde, muitas vezes, 

cresce sobre elas, abafando o seu sistema radicular, e assim, matando-as. (DARRIGRAN et 

al., 2003).  

 

1.3 CONTROLES DE ESPÉCIES INVASORAS 

 
 Dada a ampla distribuição do L. fortunei e os sérios prejuízos econômicos e ambientais 

que causa, utilizam-se métodos de controle para esta espécie, podendo ser físicos, biológicos 

ou químicos. Porém, os  conhecimentos em  relação  ao controle  do  mexilhão  dourado ainda 

são  escassos, sendo importante estudá-los.  

 Para um controle econômico e ambientalmente correto, a espécie invasora não precisa 

necessariamente ser eliminada totalmente do sistema industrial. Na maioria dos casos, se tem 

mais sucesso no controle das espécies que se fixam em certas partes do circuito, e na 

prevenção do excessivo desenvolvimento das populações, para assim não alterar as outras 

partes associadas.  

 

1.3.1 CONTROLE FÍSICO 
 

 Há vários tipos de métodos físicos com potencial aplicação e sucesso na remoção ou 

prevenção da incrustação desses bivalves. Essa forma de controle populacional desses 

invasores possui como vantagem causar menos impacto ambiental quando comparada com 

métodos químicos, pois não deixam contaminantes residuais no ambiente aquático ao serem 

utilizados.  No entanto, por ter que instalar sistemas e equipamentos para tornar possível o 

controle, esses métodos acabam tendo custos mais elevados (ZURITA, 2012). 

 Alguns exemplos desses controles físicos são a utilização de propriedades de alguns 

materiais para dificultar a incrustação do mexilhão, sistemas de filtros para reter as espécies 

adultas, aplicação de radiação ultravioleta para destruição das espécies jovens ou até a simples 

remoção mecânica dos já incrustados (ZURITA, 2012). 
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1.3.2 CONTROLE BIOLÓGICO 

 

 No controle biológico utilizam-se organismos vivos para reduzir a densidade 

populacional ou os efeitos adversos de uma espécie invasora, tornando-a menos abundante e 

menos danosa (EILENBERG, 2001). 

 Este processo biológico é algo recorrente na natureza, e é um dos principais fatores 

que mantém o equilíbrio das densidades populacionais nos ecossistemas, entre outros fatores 

estão a competição, escassez de alimento e fatores ambientais (PAZ et al., 2012). 

 Agente de Controle Biológico (ACB) são os inimigos naturais da espécie invasora que 

são empregados de forma estratégica para controlar sua população. Esses Agentes estão 

divididos em três categorias: Predadores, Patógenos e Parasitas. Então, a estratégia do 

controle biológico é utilizar a ação de parasitas, patógenos ou predadores para reduzir a 

população do invasor abaixo do limiar de danos econômicos (PAZ et al., 2012; RAFFEL et 

al., 2008; CHAUBE et al., 2005; PRICE, 1977). 

 

1.3.3 CONTROLE QUÍMICO 

 

 O controle químico é o primeiro a ser pensado como método para controlar 

populações de espécies invasoras, pois possuem muitas vantagens associadas à sua escolha, 

como a facilidade de sua aplicação e o conhecimento prévio de outros estudos demonstrando 

suas ações como agentes desinfetantes e bactericidas no tratamento de água para diversas 

utilidades do homem. A obtenção do produto no mercado é fácil e por custos relativamente 

baixos, e a distribuição do produto para o tratamento da água pode, muitas vezes, ser direta, 

ou no máximo necessitar de uma diluição antes de sua aplicação, e ainda não requer 

equipamentos sofisticados para sua distribuição no corpo d'água (RODRIGUEZ, 2012). 

 A principal desvantagem está nas limitações desses componentes químicos, muitas 

vezes considerados materiais tóxicos, podendo causar danos colaterais aos sistemas hídricos, 

como por exemplo, a alteração dos padrões de qualidade das águas e até a extinção de 

espécies nativas, e portanto, tem que tentar adequar-se às regulamentações ambientais. Sendo 

assim, tem que se eleger o produto químico de menor impacto no ambiente e que seja eficaz 

para impedir incrustação ou eliminar os mexilhões. Pesquisas sobre os efeitos indesejáveis 

dos agentes químicos no ambiente auxiliam na limitação do lançamento de produtos químicos 

em águas superficiais, pois promovem alterações nas legislações ambientais. Assim, as 
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concentrações dos agentes químicos permitidos pela legislação podem não ser suficientes para 

o controle eficiente da população de espécies invasoras (RODRIGUEZ, 2012).  

 Os agentes químicos mais utilizados para controle populacional são as substâncias 

oxidantes e os sais, como cloro e seus derivados (dióxido de cloro e ácido hipoclorídrico), 

compostos de bromo, ozônio, peróxido de hidrogênio, entre outros. Para inibir a fixação e o 

desenvolvimento desses bivalves, tem se utilizado tintas anti-incrustantes, que liberam um 

biocida misturado à tinta, e é aplicado nos cascos das embarcações marítimas. Outro fator que 

deve ser considerado, é a forma como o agente químico deve ser distribuído na água e para 

isso deve-se definir a ação pretendida, podendo ser uma ação corretiva, onde são usadas após 

o estabelecimento dos bivalves invasores no corpo d'água ou uma ação preventiva que são 

utilizadas para evitar o estabelecimento dos bivalves invasores num determinado corpo d'água 

(RODRIGUEZ, 2012). 

 

1.3.3.1 Agentes Oxidantes Clorados 

 

 Substâncias químicas que possuem o átomo de cloro em sua composição possuem 

propriedades oxidantes que permitem serem usadas como desinfetante em geral, tanto para 

tratamento de água como para alvejante. Desde princípios do século XX o cloro tem sido 

aplicado para tratamento de água para consumo humano. Atualmente, tem se utilizado agentes 

oxidantes clorados nos sistemas de água como método para controlar os biofoulings. Para ser 

usada como biocida deve-se apresentar o mínimo de toxicidade ao ecossistema, assim como 

os subprodutos oriundos da sua utilização. Seu efeito tóxico oxidante que atua direto sobre os 

organismos é o que torna o cloro um agente de controle de biofouling, pois ele inibe o 

assentamento e o crescimento dos estágios larvais (CLAUDI et al., 1994). A cloração 

contínua através da utilização de gás cloro ou hipoclorito faz com que os moluscos fechem 

suas valvas, bloqueando o suprimento de oxigênio e alimento obtidos pela filtração da água 

(MORTON et al., 1976). 

 O hipoclorito de sódio, ou popularmente chamado de água sanitária (NaClO), de todos 

desinfetantes, é o mais estudado em relação a sua química e ecotoxicidade, e devido a esse 

maior conhecimento sobre suas propriedades, é o mais utilizado pelas indústrias no controle 

dos bivalves invasores, além também, de possuir um custo econômico mais acessível 

(MAROÑAS et al., 2009). O NaClO libera ácido hipocloroso (HClO) quando em contato com 

a água e é este que é capaz de interagir quimicamente com a matéria orgânica existente na 



 

 

25 

 

água, oxidando e consumindo a matéria orgânica, assim matando os organismos, ou seja o 

HClO é o princípio ativo (FERNANDES et al., 2009). Então, reações de cloração da água 

com HClO, provenientes do NaClO, produzem subprodutos tóxicos ao ambiente. Quando o 

NaClO entra em contato com qualquer meio aquoso, ele libera totalmente o HClO, este, no 

inicio, atingindo altas concentrações, e com o tempo, decaindo a zero, pois o HClO é muito 

volátil, sendo perdido para atmosfera em um curto espaço de tempo (FERNANDES et al., 

2009). 

 O controle químico de L. fortunei utilizando cloro foi primeiramente estudado por 

Morton (1976) utilizando indivíduos adultos provenientes da represa de Plover Cove de Hong 

Kong. Também foram estudados por Cataldo (2003), indivíduos adultos coletados no Rio da 

Prata em Buenos Aires, Argentina. Estes estudos demonstraram que os tratamentos com cloro 

em indivíduos adultos devem ser por longos períodos para conseguir controlar totalmente a 

população, pois os tratamentos breves não foram eficientes, deve-se ao fato dos organismos 

detectarem a substância tóxica e, como resposta, fecharem as valvas impedindo o ingresso do 

agente oxidante (KOCK  et al.,  1993). 

 

1.3.3.2  Controle Químico de espécies bivalves 

 

 Dados de estudos publicados no hemisfério norte sobre controle de moluscos bivalves 

foram realizados com mexilhão-zebra (Dreissena polymorpha) tanto para adultos como larvas 

(CLAUDI et al., 1994). Essa espécie, que é um invasor significativo na América do Norte, 

possui semelhanças morfológicas e fisiológicas com Limnoperna fortunei, e por ter causado 

grandes impactos econômicos e ambientais, foi bastante estudado. Considerando a literatura 

escassa do controle químico do L. fortunei, é importante comparar com o extenso 

conhecimento do controle do mexilhão-zebra assim como também de outras espécies 

invasoras causadoras do macrofouling que prejudicam as indústrias.  

A maioria dos estudos existentes foram realizados com mexilhões adultos, nos quais 

relataram que concentrações de cloro de 0,25 a 3,0 mg.L
-1

 causaram mortalidade de 

indivíduos expostos. Esses resultados demonstraram eficiência do controlador onde os 

indivíduos de 10mm de comprimento exposto a 0,25 mg.L
-1

 tiveram um percentual de 100% 

de mortalidade em 1080 horas e os expostos a 3,0 mg.L
-1

 atingem esse percentual em 252 

horas (RAJAGOPAL et al, 2002). Harrington (1993) observou em seu estudo para esta 

mesma espécie que com a adição de 0,5mg.L
-1

 de cloro em temperatura entre 30 e 36ºC 
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ocorre uma significativa redução no tempo de mortalidade dos mexilhões. Eles encontraram, 

por exemplo, que para atingir 95% de mortalidade em 10ºC usando 0,5mg.L
-1

 de cloro, leva 

1000 horas, enquanto em 34ºC leva apenas uma hora. Então, neste estudo eles concluíram que 

utilizar oxidantes acima de 30ºC oferece grande vantagem na utilização de cloro quando 

comparado ao uso de cloro em temperatura ambiente.  

No estudo de Rajagopal (2003),  utilizando indivíduos adultos de cinco espécies 

diferentes de mexilhões (Perna viridis, P. perna, Brachidontes striatulus, B. variabilis e 

Modiolus philippinarum), observou que o tratamento de cloro depende também da espécie de 

mexilhão envolvido, pois encontraram que as espécie atingiram 100% de mortalidade em 

diferentes tempos, entre 288 e 816 horas, todas utilizando a mesma concentração de cloro de 

1mg.L
-1

. Essas condições, para atingir a mortalidade de espécies adultas do mexilhão 

dourado, inviabiliza a aplicação de cloro nas concentrações usualmente empregadas quando o 

mesmo é utilizado como agente bactericida em função do enorme tempo de exposição 

necessária. Em situações reais não existem processos ou sistemas industriais ou de geração de 

energia que disponham de tempo de exposição superiores a ordem de alguns minutos. 

Masilamoni (2002) estudou adultos de P. viridis e observou que a taxa de mortalidade 

depende do tamanho do mexilhão, ou seja, que os animais menores (4-5 cm de concha) 

morriam mais rapidamente que os maiores. Então eles concluíram que além da concentração 

de cloro utilizada, o tamanho do indivíduo também deveria ser considerado. Após observarem 

estes resultados, realizaram novos experimentos com a utilização de larvas. Estas foram 

expostas continuamente a baixos níveis de cloração (0,1-0,5mg.L
-1

) e os resultados 

observados demonstraram que o cloro retardou o estabelecimento dos mexilhões de P. viridis 

no sistema de resfriamento Usina de Energia Madras Atomic, na Índia. Bucaille and Kim 

(1981) também observaram que o nível de cloro em 0,5mg.L
-1

  era suficiente para deter o 

estabelecimento dos mexilhões da espécie P. viridis numa estação de energia na França.  

 Os estudos de Klerks, Fraleigh e Stevenson (1993) corroboram com os resultados dos 

trabalhos anteriores, em experimentos com larvas véligers de D. polymorpha estes autores 

demonstraram que concentração de 0,5mg.L-1  de concentração residual de cloro, leva a 100% 

de mortalidade das larvas dentro de 2 horas. Resultados similares foram registrados por 

Matisoff et al. (1990), Neuhauser et al. (1991). 

 Também foram realizados estudos por Rajagopal (2002) para testar a hipótese de que a 

fixação ao substrato através do bisso poderia influenciar a resposta toxicológica dos 

mexilhões Mytilopsis leucophaeata  e assim demonstrar que o mexilhão que se encontra 

fixado é mais resistente ao cloro do que aqueles ainda não fixados. Foi observado uma média 
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de aumento de 27% no tempo de sobrevivência nos mexilhões fixados em relação aos ainda 

livres, utilizando uma escala de concentração de cloro de 0,25 a 3 mg/L. Concluindo, assim, 

que o aumento na sensibilidade dos mexilhões não fixados foi relacionado com o aumento da 

atividade bissal, quantificado como índice de bissogênese (RAJAGOPAL et al., 2002). 

Estudo semelhante também realizado com a espécie Mytilopsis leucophaeata e  ainda a 

espécie Mytilus edulis, demonstrou que mexilhões ainda  não fixados pelo bisso são 24 a 28% 

menos tolerantes que os fixados pelo bisso (RAJAGOPAL et al., 2005). Nesse sentido, se 

torna ainda mais interessante estudar o controle das larvas, que ainda não estão estabelecidas 

pelo bisso, ou seja, ainda não se tornaram mais tolerantes ao biocida.   

 Através dos resultados observados pelos pesquisadores citados anteriormente constata-

se a relevância de aplicar o controle na fase larval, para estabelecimento de uma estratégia de 

utilização do agente controlador, em doses baixas e eficazes sem prejuízos ambientais.  

 O uso de agentes clorados para controle de larvas de L. fortunei não está consolidado 

na bibliografia específica para que os resultados obtidos possam ser comparados. Um 

experimento para avaliar o uso de substâncias cloradas como moluscicida foi reportado por 

Campos (2009) apud Mansur et al (2012) que realizou testes de exposição com organismos de  

L. fortunei expostos ao NaClO,  reportando concentrações nominais  de 0,53 mg.L
-1

 do 

produto usado, e não de Cloro livre efetivamente presente, como causadoras de CL50 (dose 

letal para 50% dos indivíduos expostos).   

 O conhecimento gerado sobre o uso de controladores químicos oxidantes compreende 

a determinação das doses ou concentrações letais de agentes de controle para causar a 

mortalidade da espécie invasora (larvas e adultos), ou seja, o efeito agudo.  No entanto, a 

maioria dos agentes de controle apresentaram doses ou concentrações letais elevadas, muitas 

vezes com potenciais impactos sobre a biota aquática. Pouco foi realizado sobre o efeito 

crônico, ou seja, aquele que se dá após a exposição e que pode diminuir a viabilidade do 

organismo invasor em exercer suas funções vitais, como respiração, reprodução ou ingestão.  

 O desenvolvimento de pesquisas com o intuito de avaliar os efeitos com doses 

menores que permitam estabelecer um nível de controle larval adequado a custos econômicos 

viáveis e efeitos ambientais aceitáveis é ainda incipiente.  

 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X04002991
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2 HIPÓTESE 

É possível provocar a mortalidade de larvas do mexilhão-dourado pela ação de Cloro Livre 

em águas naturais, atendendo as condições de qualidade ambiental estabelecida pela 

legislação.   

 

3 OBJETIVO 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Estabelecer as condições para controle da mortalidade de larvas do mexilhão dourado 

(Limnoperna fortunei) quando exposto a presença do agente oxidante Cloro Livre. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Determinar a dose (concentração e tempo de exposição) do agente cloro livre, presente no 

Hipoclorito de Sódio, que cause mortalidade em curto prazo de tempo nas larvas presentes em 

águas naturais; 

• Determinar a dose (concentração e tempo de exposição) do agente cloro livre, presente no 

Hipoclorito de Sódio, que cause mortalidade nas larvas presentes em águas naturais em 

períodos de tempo após a exposição; 

• Determinar os parâmetros a serem utilizados como base de projeto para uma instalação 

industrial. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 COLETA  

 

 As coletas de larvas de Limnoperna fotunei foram realizadas no mesmo dia em que 

estas seriam submetidas aos tratamentos com hipoclorito de sódio. O local de coleta foi o Cais 

do Porto, próximo ao Grupo de Resgate e Salvamento do Corpo de Bombeiros, no delta do 

Jacuí, no município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil (30º01'31,08''S; 

51º13'38,26''W) (Figura 9). 

 

 

 
Figura 9. Local das coletas, Cais do Porto de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. 

 

 

As amostras de larvas foram obtidas, através da filtragem de 5000L de água, em rede 

de plâncton com abertura de malha de 30μm, com auxílio de uma bomba de sucção (marca 

Rule) (Figura 10a; 10b). Após a filtração, os indivíduos coletados foram acondicionadas em 

frascos de 200ml e encaminhadas ao laboratório para quantificação e preparação dos 

experimentos (Figura 10c; 10d). 
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Figura 10. Coleta das larvas de L. fotunei. a. Água sendo levada até as redes de plânctons; b. 

Filtro com abertura de malha de 30µm; c. Retirando a água filtrada e colocando no recipiente 

para levar ao laboratório d. Recipientes com a água filtrada. 

4.2 PREPARAÇÃO PARA OS TESTES DE EXPOSIÇÃO  

  

4.2.1 ACLIMATAÇÃO DAS LARVAS DE L. FORTUNEI E ROTULAGEM DOS BÉQUERES 

  

 As larvas foram quantificadas utilizando-se o microscópio estereoscópico Quimib ISO 

9001, modelo Q714ZT2 (Figura 11). Com auxílio de placas de petri, as larvas eram 

identificadas, pipetadas, retiradas da placa de contagem e depositadas uma a uma nos 

béqueres de exposição, já com o número exato de larvas que seria usado nos diversos 

tratamentos. Foram preparados béqueres de 500mL com água deionizada. As larvas foram 

submetidos à aeração sob temperatura controlada de 22,5ºC. Cada béquer foi rotulado 

constando a concentração de Cloro Livre que o mesmo receberia. Foram adicionadas em 

média 30 larvas em cada béquer.  
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Figura 11. Microscópio estereoscópico utilizado para realização da separação das larvas de L. 

fortunei e também da avaliação do efeito de letalidade das soluções nas larvas. 

 

  

4.2.2 PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E MONTAGEM DOS TESTES DE 

EXPOSIÇÃO 

 

 Para a obtenção das concentrações a serem utilizadas nos vários testes, utilizou-se 

Hipoclorito de Sódio marca Delaware Lote 3505. A concentração de 9,47% de Cloro Livre foi 

determinada por ensaio químico no Laboratório Bioensaios.  

 Para avaliação da mortalidade das larvas de mexilhão-dourado ao agente controlador, 

soluções de sucessivas diluições foram preparadas em água deionizada com as seguintes 

concentrações de Cloro Livre: 0,5mg.L
-1

, 0,25mg.L
-1

, 0,10mg.L
-1

,  0,025mg.L
-1

, 0,006mg.L
-1

, 

0,003mg.L
-1

  e 0,001mg.L
-1

. 

 Visando calibrar as concentrações a serem usadas nos testes, foram realizados um 

conjunto de ensaios preliminares, partindo de soluções mais concentradas de Cloro Livre.  

 Os béqueres foram todos montados com as larvas e a quantidade exata de água 

deionizada para receber a concentração de Cloro Livre de cada tratamento. Os béqueres 

previamente rotulados foram separados em conjuntos de quatro elementos visando os 

diferentes tempos de pós-exposição a serem avaliados. Para cada conjunto de exposição foram 

feitas quatro réplicas. Cada elemento desse conjunto foi validado pelo seu respectivo controle. 

Desta forma cada um dos testes representou o acompanhamento de 32 experimentos.  
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4.3 REALIZAÇÃO DO TESTE DE EXPOSIÇÃO  

 

 A realização do teste consistiu em expor por cinco minutos as larvas de mexilhão-

dourado a diferentes concentrações de Cloro Livre com o intuito de verificar seus efeitos na 

fase de pós-exposição. Para tanto adicionamos a cada conjunto de quatro réplicas a 

quantidade de Cloro Livre desejada.  

 Decorrido os cinco minutos de exposição ao Cloro Livre, a água foi filtrada para reter 

as larvas através de filtros de 30 micrômetro. As larvas retiradas do filtro foram depositadas 

em novos béqueres devidamente rotulados com os tempos de pós-exposição, com apenas água 

deionizada e o alimento necessário para sobrevivência até serem avaliadas. Esse alimento era 

constituído por Monoraphidium sp, cultivadas em laboratório em frascos Erlenmeyer de 

250ml, em meio ASM-1 e mantidos em incubadora (24 a 26ºC) num ciclo dia:noite de 14:10h 

com intensidade luminosa de 2000 lux (GORHAM et al., 1964). 

 

4.4 TEMPO DE PÓS-EXPOSIÇÃO 

 

 Os efeitos da exposição para cada concentração ao Cloro Livre foram avaliados nos 

quatro elementos do conjunto em diferentes tempos de pós-exposição: um para avaliação em 

1 hora, um segundo para avaliação em 6 horas, um terceiro para avaliação em 12 horas e um 

último para avaliação em 24 horas após a exposição (Figura 12). 
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Figura 12. Desenho amostral de um conjunto de exposição, demonstrando todas as réplicas 

de uma concentração de Cloro Livre, onde se encontram os béqueres com a solução e 500mL 

de água deionizada, as larvas ao fundo e o aerador inserido em cada béquer. 

 

4.5 AVALIAÇÃO DO EFEITO LETAL  

 

 Para a avaliação da mortalidade larval foram adotados os seguintes critérios: a falta de 

movimentos, a adução valvar e a ausência dos batimentos do estilete cristalino após estímulo 

mecânico (Santos et al., 2011) (Figura 13). Essas observações foram feitas com o uso do 

microscópio. Para considerar efeito de mortalidade para cada larva era necessário observar a 

ocorrência dos três critérios considerados. Esta avaliação foi realizada no final de cada 

período de pós-exposição, que foram de 1 hora, 6 horas, 12 horas e 24 horas. 
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Figura 13. Foto em microscópio de larva de mexilhão após exposição à solução de 

Hipoclorito de Sódio (Foto: Daniela Ribeiro). 

4.6 AVALIAÇÃO ESTATÍSTICA 

 

 Para medir o efeito dos fatores tempo de pós-exposição e concentração de cloro livre 

na variável percentual de mortalidade, foi utilizado o método de Análise de Variância 

(ANOVA) de dois fatores somente considerando os efeitos principais. Para verificar quais 

concentrações são estatisticamente diferentes ao nível de significância de 5% foi utilizado o 

teste de comparações múltiplas de Tukey. 

 Para a realização das análises foi utilizado o software SPSS versão 18. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 Para atingir o primeiro objetivo específico desta dissertação, qual seja, a determinação 

da dose (concentração e tempo de exposição) do agente clorado, o cloro livre presente em 

hipoclorito de sódio, que cause mortalidade em curto prazo de tempo nas larvas presentes em 

águas naturais, foram executados os testes de exposição de larvas de L. fortunei à variadas 

concentrações de hipoclorito de sódio, substância fornecedora do cloro livre.   

 Como dados relacionados ao controle larval de L. fortunei com cloro livre ainda não 

foram registrados em publicações, realizaram-se ensaios preliminares de Exposição de larvas 

com o intuito de definir a provável faixa de concentração de cloro livre que seria ideal para 

conduzirmos os testes de exposição. Nesta etapa de testes preliminares, as larvas foram 

expostas ao cloro livre pelo período de cinco minutos e com avaliação da mortalidade após 1 

hora após a exposição. Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Ensaios preliminares da mortalidade larval de L. fortunei a variadas concentrações 

de Cloro Livre para Tempo de Exposição de 5 minutos. 

 

  

Concentração 

de Cloro 

Livre 

Mortalidade 

Larval Tempo 

(mg.L
-1

) (%) 

 Pós-

Exposição 

0,5 100% 1h 

0,25 100% 1h 

0,1 85% 1h 

0,05 71% 1h 

Controle  0% 1h 

 

Para controle de larvas do mexilhão-zebra em várias instalações Ontario Hydro, 

tratamentos contínuos de 0,5mg.L
-1

 de cloro residual total foram usados com sucesso, 

além de evitar novos estabelecimentos de mexilhões, também causaram 100% de 

mortalidade em adultos já estabelecidos em 90 dias (CLAUDI, 1992). Então, optamos por 

iniciar a partir dessa concentração que foi efetiva e fomos diminuindo conforme os 

resultados preliminares (Tabela 1). 

 Ainda na etapa de prospecção para definir as condições sob as quais conduziríamos os 

testes finais, realizou-se uma segunda bateria de testes preliminares de exposição, onde 
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manteve-se as condições de concentração de cloro livre e tempo de exposição da bateria 

inicial, e alterou-se o tempo de pós-exposição para os períodos de 6, 12 e 24 horas. Os 

resultados estão apresentados na Tabela 2. 

 

 

Tabela 2. Ensaios preliminares da mortalidade larval de L. fortunei a variadas concentrações 

de Cloro Livre para Tempo de Exposição de 5 minutos e diferentes Tempos de Pós-

Exposição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Estes resultados permitiram identificar a continuidade do efeito de mortalidade, 

mesmo com o cessar da exposição ao agente clorado. Também possibilitou a avaliação da 

mortalidade crônica na condução de experimentos com concentrações de cloro mais diluídas, 

pois para a menor concentração testada de 0,05 mg.L
-1 

obteve-se já com 6 horas de pós-

exposição 100% de mortalidade larval. Bucaille and Kim (1981) e Masilamoni (2002) 

observaram que concentrações entre 0,1-0,5mg.L
-1

 foram suficiente para deter o 

estabelecimento das larvas de P. viridis. Os estudos de Klerks, Fraleigh & Stevenson (1993) 

com larvas véligers de D. polymorpha também demonstraram que concentração de 0,5mg.L
-1

 

de cloro residual, provocava 100% de mortalidade dentro de 2 horas. Resultados similares 

foram registrados por Matisoff et al (1990), Neuhauser, Van Benschoten, and Jenson (1991) 

também utilizando indivíduos adultos de D. polymorpha. 

Concentrações de  

Cloro Livre 

 (mg.L
-1

)  

Tempo  

de Pós-

Exposição 

Mortalidade  

Larval 

(%) 

N 

0,5 6h  100% 32 

  12h  100%  

  24h  100%  

0,25 6h  100% 32 

  12h  100%  

  24h  100%  

0,1 6h  100% 32 

  12h  100%  

  24h  100%  

0,05 6h  100% 32 

  12h  100%  

  24h  100%  

Controle 6h 0% 32 

 12h 4%  

 24h 5%  
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 Van Benschoten, 1993 observou que véligers de D. polymorpha rapidamente 

percebem a presença de oxidantes (>0,1mg.L
-1

) e respondem retraindo véu e param de nadar e 

de filtrar (atividades alimentares).  Sob essas condições, pode-se prevenir que veligers fixem-

se em superfícies sólidas. Rajapopal (2002), também observou esse resultado e ainda 

verificou que os mexilhões-zebra reduziram, de forma progressiva, as atividades fisiológicas 

quando as concentrações de cloro aumentaram de 0 a 0,5mg.L
-1

. A avaliação dos resultados 

preliminares e os encontrados por outros pesquisadores nos permitiu considerar a 

possibilidade de trabalharmos com concentrações menores de cloro livre de forma a 

minimizar potenciais efeitos tóxicos ambientais e atuar no tempo de avaliação da mortalidade.  

 Conforme Jenner et al., 1998, que realizou estudos em  usinas da Europa (França, 

Holanda e Reino Unido), este autor afirma que sob condições normais de operação, essas 

usinas geralmente já recorrem ao que é conhecido como "baixa dose de cloração" para 

controle de mexilhões. Nesse regime de cloração, as concentrações empregadas são sempre 

menores que 1mg.L
-1

 (WHITEHOUSE et al., 1985) podendo ser menores que 0,2mg.L
-1

 

(Rajagopal et al., 1996) ou até menor que isso (JENNER et al., 1985). Sob essas condições de 

controle é mais eficaz a resposta comportamental dos juvenis ao cloro e menor a morte direta 

dos adultos (JENNER et al., 1998). Quando é aplicado concentrações mais elevadas de cloro 

no sistema, os indivíduos adultos tendem a fechar suas conchas para evitar a substância 

tóxica, no entanto, já foi demonstrado em D. polymorpha que a aplicação contínua de uma 

concentração mais baixa de cloro (0,05mg.L
-1

) não causa o fechamento das valvas dos 

indivíduos adultos como nos outros estudos que utilizavam concentrações maiores de cloro. 

Pelo contrário, níveis contínuos de 0,02-0,05mg.L
-1

 fizeram com que os indivíduos se 

desprendessem após algumas horas (EPRI, 1980).  

 Para refinar as diluições para os ensaios, ainda na fase dos testes preliminares, foi 

realizada uma terceira bateria de testes, onde as larvas foram expostas a concentrações de 

cloro livre que variaram no intervalo de 0,001 a 0,05 mg.L
-1

 , com tempo de exposição de 

cinco minutos, sendo a mortalidade larval avaliada após 6 horas da exposição. Os resultados 

desta terceira bateria de testes preliminares de exposição estão apresentados na Tabela 3. 
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Tabela 3. Percentual de mortalidade de L. fortunei a variadas concentrações de  Cloro Livre ( 

N= número de réplicas e Tempo de Exposição de 5 minutos), com a mortalidade avaliada 

após 6 horas do término da exposição. 

 

Concentração 

de Cloro 

Livre 

Média 
Desvio 

Padrão N 

(mg.L
-1

) (%) (%) 

    0,001 68,99% 39,22% 16 

0,003 78,32% 33,07% 16 

0,006 73,00% 35,54% 16 

0,01 89,53% 14,26% 16 

0,05 95,66% 6,05% 16 

CONTROLE 4,63% 4,00% 16 

 

    

  

 

 Os resultados obtidos nessa etapa de testes preliminares de exposição permitiram tecer 

quatro considerações bastante importantes, a saber: 

a) O agente clorado usado, hipoclorito de sódio, mesmo em teores muito baixos de cloro 

livre e com tempo de exposição de cinco minutos, causa uma efetiva mortalidade 

larval; 

b) Concentrações de cloro livre, da ordem de 0,01 mg.L
-1 

apresentam percentual de 

mortalidade larval da ordem de 90%.; 

c) A concentração de cloro de 0,01 mg.L
-1 

atende ao estabelecido pela Resolução 

CONAMA 357 de 2005, que estabelece uma concentração de até 0,01 mg.L
-1 

de Cloro 

residual total (combinado + livre) para uma condição de qualidade Classe I  para águas 

doces; 

d) O comportamento do controle valida os resultados dos testes de exposição, tendo em 

vista que a mortalidade larval manteve-se sempre em níveis inferiores a 10%. 

 Encerrada a etapa de testes preliminares de exposição, os resultados permitiram 

estabelecer as condições adequadas para realizarmos os testes que fundamentam o trabalho. 

 

Estas condições são: 

a) Concentrações de Cloro Livre variando de 0,001 a 0,05 mg.L
-1

; 

b) Tempo de Exposição de 5 minutos; 
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c) Tempos de Pós-Exposição de 1 a 24 h. 

 

 Definiu-se que o número de réplicas dos Testes de Exposição seria de quatro, tendo 

em vista ser suficiência amostral normalmente utilizada em testes de exposição. 

 Com estas condicionantes e definições, realizou-se a quarta batelada de testes de 

exposição, cujos resultados permitem responder se a afirmativa da hipótese do trabalho é 

verdadeira ou falsa. Os resultados desta última etapa estão apresentados na Tabela 4, foram 

realizados quatro testes nessa batelada.  

 

Tabela 4. Percentual de mortalidade de larvas de L. fortunei com as variáveis Tempo de Pós-

Exposição e Concentração de Cloro Livre ( N=número de réplicas dos Testes de Exposição e 

Tempo de Exposição de 5 minutos) 

       

 

Tempo de 

Pós-

Exposição 

Concentração 

de Cloro 

Livre 

Média 

dos 

Testes 

Desvio 

Padrão N 

 

 

 

 

(h) 

 

(mg.L
-1

) 

 

(%) 

 

(%) 

 

 

  

0,001 18,81 9,01 4 

 

  

0,003 26,58 18,96 4 

 

  

0,006 27,69 8,8 4 

 

 

1 0,01 67,6 7,88 4 

 

  

0,05 89,08 6,86 4 

 

 

  CONTROLE 7,51 5,09 4   

  

0,001 60,98 43,36 4 

 

  

0,003 86,69 13,87 4 

 

 

6 0,006 64,29 38,16 4 

 

  

0,01 90,49 4,47 4 

 

  

0,05 93,54 4,71 4 

 

 

  CONTROLE 4,9 2,86 4 

 

  

0,001 96,16 4,57 4 

 

  

0,003 100 0,00 4 

 

  

0,006 100 0,00 4 

 

 

12 0,01 100 0,00 4 

 

  

0,05 100 0,00 4 

 

 

  CONTROLE 2,22 2,56 4 

 

  

0,001 100 0,00 4 

 

  

0,003 100 0,00 4 

 

  

0,006 100 0,00 4 

 

 

24 0,01 100 0,00 4 

 

  

0,05 100 0,00 4 

 

 

  CONTROLE 3,9 4,42 4 
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        Com o objetivo de verificar a homogeneidade dos resultados de cada réplica, os dados 

dos testes de exposição foram submetidos a um tratamento estatístico que os validou, pois as 

suposições da ANOVA são a homogeneidade de variâncias e a normalidade dos resíduos, 

essas duas suposições são verificadas nas Figuras 14 e 15. Pela avaliação da Figura 14 

referente aos valores previstos versus resíduos não foram observadas aleatoriamente 

distribuídos, garantindo a homogeneidade das variâncias.   

 

 
Figura 14. Avaliação da homogeneidade das variâncias na análise estatística realizada nos 

resultados dos Testes de Exposição. 

 

  A Figura 15 apresenta o gráfico de probabilidade normal dos resíduos. Pelo gráfico da 

probabilidade normal não foram observados grandes desvios de normalidade, garantindo 

assim a normalidade dos resíduos. Dessa forma os resultados que serão apresentados atendem 

os pressupostos do modelo.  
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Figura 15. Probabilidade normal dos resíduos na análise estatística realizada com base nos 

resultados dos Testes de Exposição. 

 

 

 Pela avaliação dos resultados reportados nos testes de exposição (Tabela 4) verifica-se 

que a mortalidade larval é influenciada diretamente pela concentração de cloro livre e pelo 

tempo de pós-exposição. Observa-se que para um tempo de pós-exposição superior a 12 

horas, mesmo para concentrações muito baixas de cloro livre de 0,001 mg.L-1, a mortalidade 

larval tende a 100%. Os estudos com larvas de D. polymorpha de Trea LaCroix e Kumud 

Acharya (2011) corroboram com os nossos resultados onde observaram após 24h houve 100% 

de mortalidade em todas dosagens testadas.  Os resultados encontrados por McMahon (1994), 

mesmo com soluções mais elevadas que as do nosso estudo verificou que em 24 horas as 

véligers de D. polymorpha obtiveram 100% de mortalidade em todas concentrações avaliadas 

(Tabela 5). 
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Tabela 5. Variação de aplicação e efeito para tratamentos com cloro (Modificada de 

McMahon, Ussery e Clarke, 1994). 

 

Tratamento Aplicação Efeito 

Cloração (adultos) 
0,5 ppm por 7 dias 

0,3 ppm por 14 a 21 dias 

75% mortas 

>95% mortas 

Cloração (adultos) 2 ppm fluxo contínuo  90% mortas 

Dióxido de cloro 0,5 ppm por 24 horas 100% véligers mortas 

Cloro 1,2 ppm por 24 horas 100% véligers mortas 

 

 Estes resultados são relevantes para o controle das larvas de mexilhão-dourado, posto 

que estas concentrações de cloro livre são inferiores às tradicionalmente aplicadas pelas 

Estações de Tratamento de Água Potável. A Portaria 2914 do Ministério da Saúde dispõe 

sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo 

humano e seu padrão de potabilidade estabelece 0,2 mg.L
-1 de cloro residual livre.  

 Para uma melhor visualização dos resultados apresentados na Tabela Geral (Tabela 4) 

que permita melhor expressar os resultados referentes ao objetivo geral desta dissertação, 

apresentamos a Figura 16, onde correlacionamos a mortalidade larval com o tempo de pós-

exposição e a concentração de cloro livre usado.  
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Figura 16. Mortalidade larval percentual média de L. fortunei com concentrações variadas de 

Cloro Livre e com diferentes Tempos de Pós-Exposição. 

 

 Para o objetivo específico de determinação dos parâmetros a serem utilizados como 

base de projeto para uma instalação industrial, pode-se determinar a concentração ideal de 

cloro livre a ser usado, em função do nível de mortalidade desejado e do tanque de exposição 

disponível ou a ser projetado. 

Deve ser observado que o tempo de pós-exposição não é relevante no caso de uma 

instalação industrial. Sendo esse tempo maior do que requerido para a mortalidade das larvas, 

essa mortalidade ocorrerá ao longo da tubulação. Sendo inferior, a larva debilitada poderá 

ficar depositada, por exemplo, num tampo de um equipamento e depois arrastada por não ter 

mais condições de fixar-se. 

Por exemplo, se dispomos de um tanque  que permita um tempo de exposição de cinco 

minutos e se desejada  uma mortalidade de 90%, pode-se usar uma concentração de cloro 

livre de 0,001 mg.L
-1

. Caso o objetivo for de 100% de mortalidade, deve-se trabalhar com 

concentrações de cloro livre na ordem de 0,05 mg.L
-1

. 

PERCENTUAL DE MORTALIDADE 
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 Supondo que a vazão dessa unidade industrial seja de 120 m
3
/h, para ter-se cinco 

minutos de tempo de exposição, o tanque de exposição deve ter um volume de 10m
3
. A 

Figura 17 apresenta um exemplo de esquema de unidade de controle das larvas de mexilhão-

dourado com o uso de Hipoclorito de Sódio. 

 

 
Figura 17. Croqui da instalação de unidade de controle químico de larvas de L. fortunei com 

o uso de Hipoclorito de Sódio. 

 

.  

  

 Para sistemas que operem com vazões de milhares de metros cúbicos por hora, é 

recomendado utilizar no projeto da instalação, tempos de exposição menores, por conseguinte 

com aumento da concentração de cloro livre a ser utilizado como agente oxidante. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 O sistema estudado, baseado na aplicação do agente clorado usado, Hipoclorito de 

Sódio, foi eficiente na inativação larval de L. fortunei, indicando que as larvas são sensíveis 

ao Cloro Livre. 

 O agente clorado usado, Hipoclorito de Sódio, mesmo em teores muito baixos de 

Cloro Livre e com Tempo de Exposição de cinco minutos causa uma efetiva mortalidade das 

larvas de L. fortunei. 

 O efeito desta mortalidade é influenciado diretamente pela concentração de Cloro 

Livre, Tempo de Exposição e pelo Tempo de Pós-Exposição. 

 As concentrações de Cloro Livre testadas atendem a Resolução CONAMA 357 de 

2005 para uma condição de qualidade Classe I de águas doces e a Portaria 2914 do Ministério 

da Saúde que estabelece a qualidade da água para consumo humano. 

 Para aplicações em casos concretos, é necessário pela empresa projetista, baseado nos 

resultados deste trabalho, realizar o ajuste fino para determinar a concentração ideal de Cloro 

Livre.  

 Para continuidade do desenvolvimento deste tema sugerimos que os pesquisadores que 

atuam nesta área realizem pesquisas considerando cinco aspectos: 1) utilização de água 

natural no tempo de exposição e pós-exposição; 2) variando o tempo de exposição; 3) uso de 

outros agentes químicos para ação de controle; 4) instalação de unidade piloto, 

preferencialmente na margem do manancial; 5) Observar para a o período de produção larval, 

para elaboração dos testes, pois elas não estão disponível em todas estações do ano.  
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