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RESUMO 

 

A intensificação do deslocamento humano e dos transportes de carga 

nas últimas décadas favoreceram a quebra de barreiras ecológicas, 

proporcionando um aumento expressivo da introdução de espécies 

invasoras nos ecossistemas. Essas invasões biológicas são apontadas 

como uma das principais causas de perda de biodiversidade no planeta, 

gerando preocupação nos diversos ambientes onde são introduzidas, a 

exemplo do mexilhão-dourado (Limnoperna fortunei). O mexilhão-

dourado é considerado uma espécie exótica invasora na América do Sul, 

e desde que ingressou nessa região tem provocado alterações na dieta de 

diversas espécies de peixes, que provavelmente se favorecem da sua 

elevada abundância no ambiente. No alto rio Uruguai L. fortunei foi 

registrada pela primeira vez no ano de 2012, e desde então, não há 

registros indicando se a presença dessa espécie tem trazido algum 

prejuízo ou benefício para a ictiofauna local, e de que forma isto 

acontece. Com isso, este estudo teve como objetivos principais avaliar 

se há diferença no fator de condição (K) dos peixes antes e depois da 

invasão de L. fortunei na região do alto rio Uruguai e se as espécies de 

peixes vem utilizando o novo recurso alimentar, representado pelo 

mexilhão-dourado, em sua dieta. Para atingir um dos objetivos deste 

estudo foram utilizados dados pretéritos com informações de uma 

década de captura de peixes para se obter o fator de condição (K) e com 

isso avaliar se houve alterações significativas ao longo dos anos, já a 

identificação de espécies de peixes que possam estar consumindo o 

mexilhão-dourado, foi realizada através da análise do trato digestório 

dos peixes, coletados durante um ano, entre agosto de 2015 e maio de 

2016, com periodicidade sazonal. Os resultados mostraram que houve 

um aumento significativo no fator de condição (K) das espécies 

Iheringichthys labrosus e Schizodon nasutus após a invasão do 

mexilhão-dourado. Além disso, a análise do trato digestório dos peixes 

identificou a presença de L. fortunei em 22 espécies de peixes, sendo 

que 13 dessas ainda não haviam sido registradas consumindo este 

molusco. Ademais, foi possível observar que a ordem dos peixes 

Characiformes e dos Cichliformes são as principais consumidoras de L. 

fortunei no ambiente lêntico, já os peixes Siluriformes consomem mais 

este mexilhão invasor nos ambientes de transição e lótico. Por último, 

foi demonstrado que a maioria dos peixes que ingerem o mexilhão-

dourado também é capaz de digeri-lo. Diante dessa realidade, é possível 

concluir que a disponibilidade de L. fortunei no alto rio Uruguai vem 

proporcionando uma boa oferta de alimento para os peixes que possuem 



 

 

 

alta plasticidade alimentar, podendo fazer com que os peixes consigam 

controlar ou reduzir esse molusco invasor nesta região. 

 

Palavras-chave: Aquicultura, Rio Uruguai, Espécies invasoras, 

Alimentação de peixes, Fator de Condição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The increase in human displacement and cargo transport in last decades 

have contributed to break of environmental barriers, providing a 

significant increase in the introduction of invasive species on 

ecosystems. These biological invasions are identified as one of the main 

causes of biodiversity loss on the planet, bringing concern in the 

environments where they are introduced, bringing concern in 

environments where they are introduced, such as golden mussel 

(Limnoperna fortunei). The golden mussel is considered an exotic 

invasive species in South America, and since it was introduced in this 

region has caused changes in the diet of several species of fish, which 

may be favored by the high abundance of L. fortunei in the environment. 

In the upper Uruguay River L. fortunei was recorded for the first time in 

the year 2012, and since then, there are no records showing whether the 

presence of this species has brought any harm or benefit to local 

ichthyofauna, and how this happens. Thus, this study had as main aims 

to evaluate if there is difference in the condition factor (K) of fishes 

before and after the invasion of L. fortunei in upper Uruguay river and if 

fish species have been using the new food resource, represented by the 

golden mussel, in their diet. In order to achieve one of the aims of this 

study, we used previous data with information from a decade of fish 

catch to obtain the condition factor (K) and then evaluate if there were 

significant changes over the years. Otherwise, the identification of fish 

species that could be consuming golden mussel were carried out through 

the analysis of the fish digestive tract, collected during a year, between 

August 2015 and May 2016 with seasonal periodicity. The results 

showed a significant increase in the condition factor (K) of the species 

Iheringichthys labrosus and Schizodon nasutus after the invasion of the 

golden mussel. In addition, the analysis of the fish digestive tract 

identified the presence of L. fortunei in 22 species of fish, 13 of which 

had not yet been recorded consuming this mollusk. Moreover, it was 

possible to observe that the orders Characiformes and Cichliformes were 

the main consumers of L. fortunei in the lentic environment, whereas 

Siluriform fish consume more this invading mussel in the transition and 

lotic environments. Finally, it was shown that most of the fish that 

consume the golden mussel were also able to digest this resource, except 

some Siluriform fish. In view of this reality, it is possible to conclude 

that the availability of L. fortunei in the upper Uruguay River has 

provided a good supply of food for fish that have high food plasticity, 

causing fish to control or reduce this invading mollusk in this region. 



 

 

 

Keywords: Aquaculture, Uruguay River, Invasive species, Fish 

Feeding, Condition Factor. 
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CAPÍTULO 1  

 

1. INTRODUÇÃO GERAL 
 

1.1. Considerações sobre a estrutura geral do texto 

 

Este documento está organizado em quatro Capítulos e um anexo. 

O Capítulo 1 contém uma revisão bibliográfica de temas 

abordados ao longo do desenvolvimento da tese, assim como o objetivo 

geral e os objetivos específicos.  

O Capítulo 2 apresenta uma avaliação do fator de condição (K) 

das principais espécies de peixes no momento anterior e posterior a 

invasão da região do alto rio Uruguai pelo mexilhão-dourado 

(Limnoperna fortunei). Para a realização deste estudo foram utilizados 

dados de coletas realizadas pela equipe do LAPAD ao longo da última 

década. Esse capítulo foi submetido na forma de short communication 

para a revista Boletim do Instituto de Pesca em abril de 2018. 

O Capítulo 3 apresenta resultados de coletas sazonais realizadas 

durante o período de um ano, objetivando avaliar se a ictiofauna 

presente no alto rio Uruguai é capaz de utilizar o mexilhão-dourado (L. 

fortunei) como recurso alimentar em sua dieta. Esse capítulo está 

redigido na forma de artigo e formatado de acordo com as normas da 

revista Neotropical Ichthyology. 

O Capítulo 4 apresenta as conclusões gerais da tese e perspectivas 

para a realização de novos estudos. 

 

1.2. Revisão bibliográfica 

 

1.2.1. Histórico da invasão de espécies exóticas 
 

 Durante muitos anos as montanhas e oceanos representaram 

excelentes barreiras naturais para a grande maioria de espécies que 

habitava o planeta Terra, fazendo com que os ecossistemas evoluíssem 

em relativo isolamento (LOWE et al., 2000). Entretanto, a introdução de 

espécies em novos ambientes sempre ocorreu, de forma natural, através 

de processos biológicos conhecidos como dispersão. Esta dispersão foi 

responsável pela introdução de espécies para além do seu ambiente de 

origem e contribuiu profundamente para a composição dos padrões de 

distribuição e diversidade de flora e fauna atuais (CHESSON e CASE, 

1986). Com o início das migrações humanas, aliadas à tentativa de 

suprir suas necessidades físicas e sociais, houve também as primeiras 
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introduções de espécies exóticas em novos ambientes de forma 

intencional (LOWE et al., 2000).  

 Com o fim da Idade Média, países da Europa, principalmente 

Portugal e Espanha iniciaram o período das grandes navegações, durante 

os séculos XV e XVI. Este período é reconhecido como marco no 

aumento da dispersão de espécies exóticas, sendo impulsionado pela 

exploração global de recursos, nascimento do colonialismo e início de 

mudanças radicais em padrões de densidade demográfica humana, 

agricultura, comércio e indústria (PRESTON, PEARMAN e HALL, 

2004). No entanto, foi a partir da revolução industrial que houve um 

aumento considerável nas invasões de espécies exóticas (Figura 1), em 

decorrência do grande fluxo de produtos destinados ao comércio 

internacional. Este aumento no comércio de mercadorias, em quase 

todos continentes foi facilitado por meio da construção de canais, 

ferrovias e rodovias, assim como o início do transporte de cargas em 

navios a vapor (FINDLAY e O'ROURKE, 2007). 

 
Figura 1. Evolução nas taxas de espécies exóticas estabelecidas de 

mamíferos (GENOVESI et al., 2009), invertebrados (ROQUES et al., 2009) 

e plantas (PYŠEK et al., 2009) registradas no continente europeu nos 

últimos cinco séculos. 

 
Fonte: Adaptado de artigo de HULME, 2009. 

 

 Em 2000, a União Internacional para Conservação da Natureza 

publicou um documento intitulado Guidelines for the Prevention of 

Biodiversity Loss Caused by Alien Invasive Species (IUCN, 2000) que 
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define espécie exótica como espécie, subespécie ou táxon introduzido 

via ação antrópica ou natural (intencionalmente ou não), em um novo 

local a qual não pertencia. Esse documento também define espécie 

exótica invasora como aquela que se estabelece em um determinado 

ecossistema ou habitat provocando mudanças e ameaçando a 

diversidade biológica local. 

 A mesma União Internacional de Conservação da Natureza 

(IUCN), por meio de sua Comissão de Sobrevivência de Espécies 

(Species Survival Commission – SSC) criou um grupo de especialistas 

em espécies invasoras (Species Specialist Group – ISSG) composto por 

uma rede global de profissionais com amplo conhecimento no assunto 

de bioinvasões, com o objetivo de identificar e reduzir as ameaças 

causadas aos ecossistemas pelas espécies exóticas invasoras através da 

divulgação de informações organizadas em seu banco de dados 

(www.iucn.org, acesso em 07/02/2018) e também por meio publicações 

científicas sobre o tema (IUCN, 2000). 

Um estudo realizado por SEEBENS et al. (2017) avaliou um 

banco de dados relativo aos 45.813 casos de primeiros registros de 

16.926 espécies exóticas estabelecidas nos últimos 200 anos, e mostrou 

um aumento da taxa de espécies exóticas estabelecidas no final desse 

período, evidenciando que 37% de todos os primeiros registros foram 

relatados entre 1970 a 2014. Esse estudo revelou ainda que todos os 

grupos taxonômicos apresentaram aumento no número de espécies 

exóticas, indicando que não há nenhum sinal de saturação e/ou redução, 

sendo enfático ao concluir que os esforços realizados no passado para 

mitigar invasões não foram efetivos o suficiente diante do crescente 

processo de globalização (Figura 2). 

 
  

http://www.iucn.org/


30 

 

 

Figura 2. Número de primeiros registros de espécies exóticas estabelecidas 

por região (continentes e ilhas) para grandes grupos taxonômicos. As cores 

e o tamanho dos círculos mostram o número de primeiros registros de 

espécies exóticas estabelecidas. Os círculos indicam os primeiros registros 

em pequenas ilhas e arquipélagos que caso não fossem apresentados dessa 

forma não seriam visíveis. (A: Plantas vasculares, B: Mamíferos, C: 

Pássaros, D: Peixes; E: Insetos e F: Moluscos.)    

 

Fonte: Adaptado de artigo de SEEBENS et al., 2017. 

 

1.2.2. A problemática das bioinvasões 

 

 Atualmente, a maioria das nações vem enfrentando complexos 

problemas decorrentes da invasão de espécies exóticas em seu território. 

Alguns dos exemplos são: o mexilhão-zebra (Dreissena polymorpha) 
que causa impacto na pesca, na diversidade de moluscos e na geração de 

energia elétrica em países como Estados Unidos e Canadá; o jacinto-de-

água ou aguapé (Eichornia crassipes), que no Brasil é comumente 

conhecido como gigoga, e que trouxe grandes problemas para a 
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navegação em rios e lagos da África; a perca-do-Nilo (Lates niloticus) 

que introduzida no Lago Victoria (continente africano) na década de 

1950, foi a responsável por contribuir com a extinção de mais de 200 

espécies de peixes endêmicos; o caramujo gigante africano (Achatina 

fulica) que representa uma ameaça à saúde pública, aos ambientes 

naturais e à agricultura; roedores responsáveis pela extinção de aves 

nativas em ilhas do Pacífico; e novos organismos (vírus, bactérias, 

protozoários) patogênicos que acometem populações humanas, animais 

e vegetais em diversos locais do planeta (WITTE et al., 1992; 

MCNEELY et al., 2001; COLLEY, 2010).  

 Por outra lado, alguns casos de invasões biológicas, como por 

exemplo a introdução do bagre europeu (Silurus glanis) no rio Ebro 

(Espanha) durante a década de 70 que representa uma ameaça para a 

biodiversidade de espécies autóctones mas também trouxe benefícios 

econômicos para a região, através da pesca recreativa (BINIMELIS et 

al., 2007). 

Em consequência disso, as invasões biológicas, junto com a 

sobre-exploração e destruição dos hábitats, são apontadas como as 

principais causas de perda de biodiversidade e estão entre os principais 

fatores a provocar mudanças globais (SALA et al., 2000; UNEP, 2007 

TOWNSEND et al., 2010). Estudos indicam que as bioinvasões estão 

relacionadas com pelo menos 38% do total de extinções de animais no 

planeta (BROWN; LOMOLINO, 1998), além de serem apontadas de 

forma direta ou indireta como responsáveis por 49% das espécies 

ameaçadas de extinção nos Estados Unidos (SIMBERLOFF, 2000). 

Concernente à biodiversidade de peixes, estudos indicam que as 

bioinvasões estão relacionadas com 50% das extinções das espécies no 

mundo (BAILLIE et al., 2004). Dados da FAO (2001) mostram ainda 

que espécies exóticas invasoras de insetos, que se tornam pragas, e ervas 

daninhas causam a perdas entre 12 e 13% de insumos alimentares no 

planeta. 

Além dos impactos biológicos negativos já listados acima, as 

invasões de espécies exóticas também são responsáveis por elevadas 

perdas econômicas. De acordo com BRIGHT (1999), espécies invasoras 

são responsáveis por prejuízos na agricultura que variam entre 55 e 248 

bilhões de dólares por ano em todo o planeta. Um estudo avaliando o 

impacto econômico de 120 mil espécies exóticas presentes em seis 

países (Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, África do Sul, Índia e 

Brasil) mostrou que entre 20 e 30% dessas espécies são consideradas 

pragas e trazem riscos ambientais, e os prejuízos econômicos nesses 

países geram perdas estimadas em 314 bilhões de dólares americanos ao 
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ano (PIMENTEL et al., 2001), sendo que apenas nos Estados Unidos 

esses gastos são avaliados em aproximadamente 120 bilhões de dólares 

anuais (PIMENTEL et al., 2005). Em todo o mundo, os prejuízos 

econômicos anuais decorrentes das bioinvasões giram em torno de 

aproximadamente 1,4 trilhão de dólares americanos, o que representa 

cerca de 5% da economia mundial (PIMENTEL et al., 2001).  

A dispersão de espécies em meio aquático, como por exemplo 

em oceanos, tende a ser mais eficaz que aquelas em ambientes terrestres, 

uma vez que na água os organismos possuem uma maior facilidade em 

se deslocar entre diferentes habitat com menor gasto energético 

(CROTEAU, 2010). Além disso, a maior dificuldade de amostragem de 

organismos em ambientes marinhos e de água doce faz com que o 

primeiro registro de algumas espécies exóticas invasoras aconteça de 

forma tardia, quando estas espécies já se encontram estabelecidas, 

dispersas e em elevadas densidades no novo ambiente colonizado 

(HULME, 2009). Com isso, caracterizar e quantificar os impactos de 

bioinvasores em espécies nativas e habitats é fundamental para a 

biologia da conservação (PARK, 2004), visto que, após 250 anos de 

classificação taxonômica apenas uma pequena fração de espécies 

terrestres (14%) e marinhas (9%) foram indexadas um uma base central 

de dados (MORA et al., 2011). 

  

1.2.3. Transporte marítimo e as bioinvasões 

 

 A globalização da economia é demonstrada através do aumento 

total do valor das importações de 192 bilhões de dólares americanos em 

1965 para 5,4 trilhões de dólares americanos em 1998, o que mostra um 

aumento de 28 vezes em pouco mais de 30 anos (WORLD 

RESOURCES INSTITUTE, 1994; WORLD BANK, 2000), além disso, 

dados de importações de produtos agrícolas e de matéria-prima para 

indústrias também revelam um aumento de 55 bilhões de dólares 

americanos em 1965 para 482 bilhões de dólares americanos em 1990. 

Esta elevação nos gastos foi impulsionada pelo aumento no tamanho, na 

velocidade e no número da frota mundial de carga, que resultou no 

aumento de quatro vezes no volume das importações ao redor do planeta 

desde 1970 (Figura 3; UNCTAD, 2007).  
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Figura 3. Volume de carga marítima e frete aéreo que foram transportados 

em todo planeta entre os anos de 1970 e 2005. Dados da UNCTAD (2007) e 

DFT (2006), respectivamente. Diferenças de magnitude nas escalas dos 

eixos. 

 
Fonte: Adaptado de artigo de HULME, 2009. 

 

Este processo de globalização das últimas décadas, e 

consequentemente a intensificação do deslocamento de cargas, foi 

possível graças ao transporte marítimo, já que somente no ano de 2006 

mais de 90% do comércio mundial foi transportado por via marítima, 

através de uma frota de carga que superou 50.000 navios (IMO, 2008). 

Este transporte de mercadorias por meio de navios favorece a quebra de 

barreiras ecológicas através da introdução de espécies exóticas invasoras 

de maneira não intencional em um determinado ecossistema 

(MACHADO e OLIVEIRA, 2009), sendo reconhecido como um dos 

principais responsáveis pela dispersão de bioinvasores em todo planeta. 

Estas espécies invasoras incrustam-se comumente na estrutura dos 

navios (casco e hélice) e, desta forma, são carregadas para outros 

ambientes fora do seu local de origem. No entanto, é reconhecido que as 

águas utilizadas como lastro nos navios (Figura 4) são os principais 

vetores de introdução de espécies exóticas invasoras em águas costeiras 

(RUIZ et al., 1997), uma vez que são em regiões costeiras que os navios 

despejam esses grandes volumes de água utilizados para dar estabilidade 

às embarcações durante as viagens. 
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Este processo é responsável pela transferência de uma ampla 

diversidade de organismos aquáticos de um local para o outro 

(CARLTON e GELLER, 1993; RUIZ et al., 2000). 

 
Figura 4. Ciclo da água de lastro em navios cargueiros (mostrando a 

disposição dos tanques de lastro e compartimentos de carga). 

 
Fonte: Adaptado de GloBallast. 

 

Os navios modernos utilizados atualmente (que possuem sistema 

de navegabilidade que utiliza água de lastro, conforme apresentado na 

Figura 4) são capazes de transportar de 6 a 10 bilhões de toneladas de 

água de lastro por ano, sendo que em um único dia um navio cargueiro 

pode exceder as 150.000 toneladas de água de lastro, transportando 

dezenas de milhares de espécies de bactérias, protozoários, fungos, 

animais e vegetais (SANTOS; LAMONICA, 2008). Além disso, é 

estimado que 3.000 espécies de plantas e animais seja transportada 

diariamente junto com as águas de lastro, dispersando diversas espécies 

exóticas nos mais variados ecossistemas do planeta (SANTOS; 

LAMONICA, 2008). 
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1.2.4. Bioinvasões de moluscos em água doce 

 

  As águas costeiras e estuários são ambientes susceptíveis à 

invasão por espécies exóticas trazidas por água de lastro, considerado o 

maior vetor de dispersão de espécies exóticas invasoras para além do 

seu local de origem (RUIZ et al., 1997; SILVA et al., 2004). 

Dentre os organismos comumente transportados por águas de 

lastro estão aqueles que possuem todas as suas fases de vida planctônica 

(holoplâncton), tais como protozoários, rotíferos, copépodes e 

cladóceros, além daqueles que apresentam apenas alguma fase da vida 

no plâncton (meroplâncton) como larvas de peixes e muitas larvas de 

invertebrados bentônicos que incluem anêmonas marinhas, corais, 

moluscos (caramujos, mexilhões, moluscos de areia, ostras e vieiras), 

crustáceos (camarões, lagostas, caranguejos), poliquetas e equinodermos 

(estrela do mar, ouriços, pepino do mar) (CARLTON; GELLER, 1993). 

Vale destacar que tomada da água de lastro e a sua descarga 

normalmente acontece em regiões próximas as áreas de descarga e de 

carga da mercadoria transportada, respectivamente, condição que 

permite que ocorra em águas costeiras, estuarinas ou mesmo em 

ambientes de água doce. 

O filo Mollusca possui algumas espécies que foram introduzidas 

via água de lastro e se tornaram pragas nos ecossistemas invadidos, 

como por exemplo Corbicula fluminea, molusco bivalve de água doce 

(semelhante ao berbigão marinho) nativo do sudeste da Ásia e 

atualmente distribuído nas Américas do Sul e do Norte e na Europa, 

sendo responsável por sérios problemas ecológicos e econômicos 

(VIANNA; AVELAR, 2010). Outras duas espécies da família 

Dreissenida, Dreissena polyphorma mexilhão-zebra (PALLAS, 1771) e 

Dreissena rostriformis bugensis mexilhão-quagga (ANDRUSOV, 

1897), habitam locais com água doce e salobra, sendo a primeira nativa 

das bacias que drenam o Mar Cáspio e Mar Negro (IWASAKI, 2015) e 

a segunda originária da Ucrânia. Essas duas espécies foram introduzidas 

na América do Norte ao longo do século XX, provavelmente via água de 

lastro, e responsáveis pelo aumento da ameaça e extinção de espécies 

nativas (RICCIARDI et al., 1998), sendo o mexilhão-zebra considerado 

mundialmente como um dos moluscos bivalves com maior capacidade 

de invasão (NALEPA; SCHLOESSER, 2014). Esses mexilhões se 

fixam nas estruturas das usinas hidrelétricas, provocam o entupimento 

de tubulações de captação e abastecimento de água provocando 

prejuízos anuais estimados em 1 bilhão de dólares americanos 

(PIMENTEL et al., 2005). 
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Recentemente, e provavelmente via água de lastro provinda do 

continente asiático, o mexilhão-dourado Limnoperna fortunei (Dunker, 

1856) invadiu a parte sul do continente americano, através do rio da 

Prata (PASTORINO et al., 1993). Essa espécie compartilha 

características biológicas semelhantes às duas espécies do gênero 

Dreissena que invadiram a América do Norte, como, por exemplo: 

modo de vida séssil quando adulta e com estágios larvais planctônicos; 

tamanho e longevidade semelhantes; tempo de maturação gonadal; e 

modo de alimentação similar. Os impactos econômicos causados por L. 

fortunei também são semelhantes aos apresentados por D. polyphorma e 

D. rostriformis bugensis nos Estados Unidos e Canadá. Considerando as 

condições favoráveis para a dispersão e crescimento que o mexilhão-

dourado vem encontrando nas bacias hidrográficas sul-americanas, 

BARBOSA e colaboradores (2018) fazem a previsão de que este 

molusco atinja as regiões Nordeste e Norte do Brasil até o ano 2050 

(Figura 5). 
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Figura 5. Projeção estimada do avanço da distribuição do mexilhão-

dourado Limnoperna fortunei no Brasil no ano de 2050 (BARBOSA et al., 

2018). Escala varia de 0 (verde, baixo risco de invasão) a 1 (vermelho, alto 

risco de invasão) conforme a probabilidade de presença ou risco de invasão.

 
Fonte: Adaptado de artigo de BARBOSA et al., 2018. 

 

1.2.5. O mexilhão-dourado (Limnoperna fortunei) 

 

 Comumente conhecido como mexilhão-dourado, Limnoperna 

fortunei (Dunker, 1856) é um molusco bivalve de água doce pertencente 
à família Mytilidae (Figura 6), nativo de rios e riachos da China e 

Sudeste Asiático. Os primeiros registros de invasão desta espécie 

remetem ao ano de 1965 em Hong Kong (MORTON, 1973) e, 

posteriormente, na década de 1990 no Japão (KIMURA, 1994) e Taiwan 



38 

 

 

(RICCIARDI, 1998). Na América do Sul, o mexilhão-dourado foi 

registrado pela primeira vez no rio da Prata (PASTORINO et al., 1993). 

Deslocando-se através do Rio Paraná, dispersou-se em direção ao norte, 

alcançando cinco países no período de dez anos: Argentina (em 1991), 

Uruguai (em 1994), Paraguai (em 1997), Brasil e Bolívia (em 1998) 

(DARRIGRAN; MANSUR, 2006, 2009). 

  No Brasil, a espécie foi registrada pela primeira vez nos estados 

do Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul em 1998 (MANSUR et al., 

1999; OLIVEIRA et al., 2006) e, em seguida, sua presença foi relatada 

na usina hidrelétrica de Itaipu (ZANELLA; MARENDA, 2002) e em 

reservatórios do estado de São Paulo (AVELAR et al. 2004; OLIVEIRA 

et al., 2004). Mais recentemente, foram encontradas formas larvais e 

exemplares adultos na bacia do São Francisco, região nordeste do país 

(BARBOSA et al., 2016). 

 
Figura 6. Taxonomia do mexilhão-dourado Limnoperna fortunei (Dunker, 

1856) e foto de um exemplar adulto da espécie. 

 

Reino: Animalia 

Filo: Mollusca 

Classe: Bivalvia 

Ordem: Mytilida 

Superfamília: Mytiloidea 

Familia: Mytilidae 

Gênero: Limnoperna 

Espécie: Limnoperna fortunei 

 
Fonte: Fotografia de Limnoperna fortunei adulto de arquivo pessoal (Ávila-

Simas, S.). Taxonomia apresentada pelo Sistema de Informação 

Taxonômica Integrada, ITIS “Integrated Taxonomic Information System” 

(acesso em 20/06/2018). 

 

A dispersão de L. fortunei através da América do Sul foi 

favorecida pelas características físico-químicas, geográficas e do 

sedimento dos grandes rios da bacia hidrográfica do rio da Prata, bem 

como pela presença das planícies de inundação nesses locais 

(DARRIGRAN et al., 2012). Em rios com características que 
possibilitam a navegação, como o Paraná e Paraguai, foi observada uma 

velocidade de dispersão de aproximadamente 240 km por ano 

(DARRIGRAN; DAMBORENEA, 2011). Biologicamente, a espécie 

também possui mecanismos de dispersão que facilitam o seu sucesso na 
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invasão de novos ambientes, tais como: estágios larvais pelágicos que 

são dispersos através do fluxo das corredeiras dos rios; maturação 

sexual precoce, estruturas como bisso, que são capazes de fazer com que 

juvenis e adultos se fixem em qualquer elemento flutuante e sejam 

levados para outros ambientes; longo período reprodutivo; tolerância a 

amplas variações no ambiente, e potencial de estruturação em colônias 

(DARRIGRAN et al., 2012; PENAFORTE, 2014; MORTON, 2015). 

Limnoperna fortunei é uma espécie bentônica epifaunal filtradora que se 

alimenta de partículas suspensas na água, principalmente fitoplâncton. 

Embora seja o único Mytilidae de água doce, a espécie tolera uma ampla 

variação de salinidade, podendo sobreviver, por exemplo, a salinidades 

de 2 ppm, por períodos de até 10 dias (ANGONESI et al., 2008; 

SYLVESTER et al., 2013). Em ambientes naturais, indivíduos adultos 

podem tolerar temperaturas entre 0ºC (CHOI; KIM, 1985; CHOI; SHIN, 

1985) e 35ºC (OLIVEIRA et al. 2011), o limite mínimo de tolerância ao 

pH é 6 e da concentração de cálcio é de 1 mg/L (OLIVEIRA et al. 

2011). Segundo BOLTOVSKOY et al. (2006) a tolerância aos valores 

de oxigênio a 20ºC é de 0,5 mg/L. Limnoperna fortunei ainda possui alta 

tolerância a ambientes poluídos (VILLAR et al., 1999; BELAICH et al., 

2006; BONEL et al., 2013; YOUNG et al., 2014), e pode se manter 

aderido a substratos duros de origem natural e artificial, evitando apenas 

os substratos lodosos (BOLTOVSKOY et al. 2009; ROJAS MOLINA, 

2010). 

 A entrada de L. fortunei em um novo ambiente pode promover a 

alteração da biodiversidade nativa devido à competição por recursos 

(DARRIGRAN, 2002; DARRIGRAN; DAMBORENEA, 2005), 

causando um impacto imensurável ao ecossistema, como o promovido 

pelo mexilhão-zebra Dreissena polymorpha na América do Norte, o 

qual é responsável pela extinção de pelo menos 12% de moluscos de 

água-doce da ordem Unionoida (RICCIARDI et al., 1998). Além disso, 

pode trazer impactos negativos aos sistemas de produção de energia 

hidrelétrica, uma vez que se fixam nos canais de arrefecimento 

obrigando a paralisação do funcionamento da usina para sua remoção 

(DARRIGRAN et al., 2007; NAKANO; STRAYER, 2014). Ainda, são 

registrados impactos negativos na aquicultura, devido à fixação dos 

mexilhões nos tanques-redes (OLIVEIRA et al., 2014, BARBOSA et 

al., 2016); e no fornecimento de água para consumo humano devido ao 

entupimento dos canais de abastecimento (DARRIGRAN E 

DAMBORENEA, 2011; PEREYRA et al., 2011). 

Diante dessa realidade, a elevada capacidade reprodutiva e a 

ausência de predadores naturais do mexilhão-dourado favorecem a 
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formação de grandes aglomerados populacionais desses organismos 

(DARRIGRAN, 2002), o que causa alterações na abundância relativa de 

muitos grupos do zooplâncton e pode gerar grandes modificações na 

cadeia trófica do ecossistema onde esta espécie invade (BRUGNOLI et 

al., 2005). Além disso, sabe-se que altas densidades de mexilhão-

dourado L. fortunei certamente representam uma abundante oferta de 

alimento aos peixes, principalmente àqueles de elevada plasticidade 

alimentar, podendo causar alterações na cadeia trófica em que estão 

inseridos (SILVA et al., 2005) (Figura 7). 
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Figura 7. Exemplares de Limnoperna fortunei: aglomerados em diferentes 

tamanhos (A); fixados sobre a concha de espécie nativa (B); incrustados no 

interior de uma Usina Hidrelétrica (C), (D) e (E); e presente no trato 

digestório de peixe (F). 

 
Fonte: Fotografia (A) arquivo pessoal (Ávila-Simas, S.); (B) em 

www.malacologia.com.ar; (C), (D) e (E) em www.gia.org.br; (F) em 

www.catarse.me/genoma (acessados em 20/06/2018). 

 

1.2.6. Limnoperna fortunei como recurso alimentar de peixes 

  

 Dentre os diversos impactos causados pelo mexilhão-dourado, 

destacam-se as mudanças na cadeia trófica, uma vez que estes moluscos 

filtradores são responsáveis por alterações nas taxas de sedimentação; na 

ciclagem de nutrientes e na abundância e composição de organismos 

http://www.malacologia.com.ar/
http://www.malacologia.com.ar/
http://www.malacologia.com.ar/
http://www.gia.org.br/
http://www.gia.org.br/
http://www.catarse.me/genoma
http://www.catarse.me/genoma
http://www.catarse.me/genoma
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planctônicos (CATALDO et al., 2005; SYLVESTER et al., 2005; 

LOPES; VIEIRA, 2012). Com isso, é provável que os maiores níveis 

tróficos sejam beneficiados pelos recursos alimentares adicionais 

representados pelo mexilhão-dourado, seja por meio de formas 

planctônicas ou de organismos adultos bentônicos (MONTALTO et al., 

1999; FERRIZ et al., 2000; PENCHASZADEH et al., 2000; GARCÍA; 

PROTOGINO, 2005; BOLTOVSKOY et al., 2006; SYLVESTER et al., 

2007; LOPES et al., 2010). 

Os peixes com elevada plasticidade alimentar são os principais 

consumidores de L. fortunei, pois ambientes com alta densidade desses 

moluscos podem representar uma abundante oferta de alimento para 

estes peixes (SILVA et al., 2005). Segundo CATALDO (2015), no ano 

de 2006 haviam sido registradas 18 espécies de peixes consumidores de 

mexilhão-dourado e, depois de sete anos esse número de peixes passou 

para 47 espécies. Esse aumento pode ser explicado pela dispersão do 

mexilhão-dourado em novas bacias hidrográficas com maior diversidade 

de peixes comparada aos primeiros ambientes invadidos (CATALDO, 

2015). Além disso, alguns peixes com preferência alimentar por outros 

recursos podem passar a consumir L. fortunei quando esse molusco 

passa a ser abundante no ambiente. Um exemplo foi observado com a 

espécie Leporinus obtusidens (=Megaleporinus obtusidens) no rio da 

Prata, que tinha a maior parte da sua dieta baseada em plantas aquáticas 

e sementes, e após a entrada do mexilhão-dourado nesse ambiente, foi 

verificado que L. fortunei passou a representar de 64% a 100% do 

conteúdo estomacal destes peixes (MONTALTO et al., 1999; 

PENCHASZADEH et al., 2000; CATALDO, 2015). 

Na alimentação de peixes, um fator que também deve ser levado em 

consideração é o tamanho do predador e da presa, por exemplo: alguns 

peixes, como o Pimelodus pintado quando apresentam tamanhos 

inferiores a 10 cm não consomem L. fortunei, entretanto, com o 

aumento do comprimento corporal esses peixes passam a ingerir o 

mexilhão-dourado, que passa a representar até cerca de 50% do 

conteúdo estomacal (LOPES; VIEIRA, 2012). O tamanho da presa, no 

caso L. fortunei, também influencia nos seus índices de captura por 

peixes, visto que, estudos mostram que o tamanho dos exemplares de L. 

fortunei encontrado no trato digestório dos peixes é relativamente 

inferior ao encontrado nas populações locais deste mexilhão (LOPES; 

VIEIRA, 2012; VIEIRA; LOPES 2013; LÖSCH et al., 2009), sendo os 

mexilhões com menos de 15 mm os mais frequentes e abundantes no 

trato digestório dos peixes. Segundo LOPES; VIEIRA (2012) 

exemplares de L.fortunei com até 14 mm de comprimento total são mais 
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vulneráveis à predação por peixes, pois se locomovem livremente no 

ambiente, enquanto após ultrapassar os 14 mm os mexilhões tendem a 

se fixar em grandes densidades ou se fixar em pequenas cavidades, o 

que dificulta o acesso do peixe para a sua predação pelos peixes. Nesse 

contexto, pode se concluir que os peixes exercem alta pressão de 

predação sobre as formas larvais e adultas de L. fortunei, sendo esse, 

provavelmente, o mecanismo mais significativo que modula as 

populações de L. fortunei (CATALDO, 2015). 

         Em um estudo realizado na foz do rio Paraná, foi observado que 

os predadores do mexilhão-dourado, em sua maioria peixes, foram 

capazes de consumir aproximadamente 6 kg de mexilhão/m2, reduzindo 

em até 90% a biomassa de L. fortunei (SYLVESTER et al., 2007). 

OLIVEIRA et al. (2010) também destacam, em estudo avaliando o trato 

digestório dos peixes obtidos através da pesca comercial no reservatório 

de Itaipu (alto rio Paraná), que 24 das 36 espécies analisadas 

consumiram L. fortunei. Apesar dos dados expostos acima, é sabido que 

a erradicação de espécies aquáticas invasoras, como é o caso de L. 

fortunei, é uma tarefa difícil, entretanto, com o consumo intenso 

realizado por certas espécies pode apresentar um papel importante no 

controle da proliferação do mexilhão-dourado (OLIVEIRA et al., 2010). 

         Considerando que a assembleia de peixes apresenta composição 

e abundância variável em diferentes regiões e bacias hidrográficas, se 

faz necessária a realização de estudos de alimentação de peixes em cada 

novo ambiente ocupado pelo mexilhão-dourado, buscando avaliar a 

diversidade de espécies de peixes que são consumidoras desse novo 

recurso alimentar. Dessa forma, podem ser caracterizadas as espécies de 

peixes de cada assembleia que podem atuar como potenciais predadores 

do mexilhão-dourado, prestando assim um importante papel na redução 

dos estoques ou mesmo no controle do Limnoperna fortunei. 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo geral 
 

Avaliar se a presença do mexilhão-dourado Limnoperna fortunei 

na região do alto rio Uruguai (Santa Catarina/Rio Grande do Sul, Brasil) 

pode alterar o fator de condição (K) das espécies de peixes mais 

abundantes nesse local e ainda, verificar quais espécies de peixes 

consomem o mexilhão-dourado em diferentes ambientes neste trecho rio 

Uruguai. 

 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar, dentre as espécies de peixes capturadas, quais delas 

incorporam Limnoperna fortunei na sua dieta; 

 Avaliar quais espécies de peixes atuam como potenciais 

controladoras de L. fortunei na região do alto rio Uruguai; 

 Verificar se a predação de L. fortunei pelos peixes é alterada 

nos distintos ambientes amostrados e nas diferentes estações do 

ano; 

 Avaliar se a colonização do mexilhão-dourado ocorrida na 

região alto rio Uruguai causou alterações na dieta dos peixes;  

 Contribuir para o melhor entendimento dos métodos de controle 

de espécies invasoras que envolvam os peixes como potenciais 

predadores. 
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2. A INVASÃO DO MEXILHÃO-DOURADO Limnoperna fortunei 
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AVALIAÇÃO DAS DEZ ESPÉCIES DE PEIXES MAIS 

ABUNDANTES DO ALTO RIO URUGUAI, BRASIL. 
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2.1. Resumo 

 

A invasão de espécies exóticas é um dos diversos fatores responsáveis 

por influenciar a dinâmica das comunidades de peixes em ambientes 

aquáticos. A presença do mexilhão-dourado Limnoperna fortunei foi 

registrada em 2012 no alto rio Uruguai, e desde então, faz-se necessária 

a realização de estudos que avaliem a influência da presença desta 

espécie invasora na estrutura da assembleia de peixes, bem como, seu 

efeito direto sobre as populações mais abundantes na região. O presente 

estudo teve como objetivo avaliar comparativamente as mudanças na 

abundância e no bem-estar das espécies de peixes no período anterior e 

posterior a invasão do mexilhão-dourado no alto rio Uruguai. Os 

resultados mostraram um aumento na abundância de Iheringichthys 

labrosus depois da invasão do mexilhão-dourado, sendo que algumas 

espécies de peixe como I. labrosus e Schizodon nasutus apresentaram 

aumentos significativos no fator de condição (K) no mesmo período. 

 

Palavras-chave: Estudo de longa duração; Espécies invasoras; 

Abundância de peixes; reservatórios. 

 

2.2. Abstract 
 

The invasion of exotic species is one of the several factors responsible 

for influencing the dynamics of fish community in aquatic 

environments. The golden mussel Limnoperna fortunei was recorded in 

2012 in the upper Uruguay River and since then there is a need for 

studies to evaluate if this invasive species interfere in the dynamics of 

the fish and how it happens in this region. Therefore, this study aimed to 

evaluate the changes in the abundance and well-being of fish species 

before and after the invasion of the golden mussel in that environment. 

The results showed that Iheringichthys labrosus and Schizodon nasutus 

presented significant increases in condition factor (K) after the invasion 

of the golden mussel, which was followed by an increase in the 

abundance of I. labrosus in the same period. 

 

Keywords: Long-term study; Invasive species; Fishes abundance; 

Reservoirs. 
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2.3. Introdução 

 

Diversos fatores bióticos e abióticos influenciam a dinâmica dos 

peixes em ambientes dulcícolas. Essa influência pode ser refletida na 

abundância dos indivíduos, alterando sua reprodução e/ou alimentação e 

até mesmo seu bem-estar. Em regiões subtropicais a temperatura é um 

dos fatores naturais que mais influenciam a dinâmica dos peixes. Apesar 

disso, alguns distúrbios antrópicos como a implantação de reservatórios 

podem causar um impacto ainda maior na dinâmica das espécies, 

podendo mesmo se sobrepor aos fatores naturais e inclusive, levando 

algumas destas espécies à extinção (Agostinho et al. 2007). No ano de 

2012 foi registrada a presença do mexilhão-dourado Limnoperna 

fortunei no alto rio Uruguai (Agudo-Padrón, 2012), cerca de uma 

década após a construção da primeira barragem hidrelétrica na região. 

Esta espécie exótica invasora que foi introduzida na bacia do Prata no 

início da década de 90, afeta tanto de forma direta quanto indireta a 

ictiofauna das regiões onde é registrada, sendo inclusive incorporada na 

dieta de alguns peixes nativos (Cantanhêde et al., 2008; Lopes e Vieira, 

2012). Além disso, o molusco filtrador L. fortunei pode deslocar grande 

quantidade do plâncton presente na coluna da água para o sedimento sob 

forma de pseudofezes (Fachini et al., 2012), alterando a disponibilidade 

de recursos nos corpos hídricos. Apesar disso, ainda é desconhecido o 

efeito da introdução deste mexilhão na dinâmica das diferentes 

populações de peixes da região. 

O fator de condição é um índice amplamente utilizado com a 

finalidade de avaliar o grau de bem-estar das espécies de peixes 

(Vazzoler, 1996). Este fator é derivado da relação peso-comprimento 

dos indivíduos e reflete de forma quantitativa o estado fisiológico dos 

peixes, permitindo assim correlacionar com a alteração de fatores 

bióticos e abióticos (Lizama; Ambrosio, 2002). 

Com isso, o objetivo desse estudo foi avaliar as alterações da 

abundância e do bem-estar das dez espécies de peixes mais abundantes 

no reservatório da UHE Itá, situado no alto rio Uruguai, comparando 

dados obtidos cinco anos antes e cinco anos depois da introdução do 

mexilhão-dourado L. fortunei naquele ambiente.  

 

2.4. Material e métodos 
 

Foram realizadas coletas sazonais em cada uma das quatro 

estações do ano, durante o período de fevereiro de 2007 a novembro de 

2016, em oito estações de amostragens localizados dentro da área de 
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abrangência do reservatório formado pela barragem de Itá (x = 6982206 

m S; y = 363130 m E), Brasil. Essas estações de amostragens estão 

distribuídas num trecho de aproximadamente 350 km do alto Uruguai 

localizados entre os municípios de Piratuba (SC) e Mondaí (SC), sendo 

que três delas estão localizadas em ambientes lóticos (PT, L e MO), 

duas em ambientes lênticos do reservatório de Itá (BQ e MI) e duas em 

ambientes semilênticos entre os reservatórios de Itá e Machadinho (MR 

e PX). 

 As capturas foram realizadas com equipamentos de pesca 

diversificados, com a finalidade de amostrar diferentes populações de 

peixes na área de estudo. O esforço de pesca foi constante ao longo do 

tempo em todos os pontos amostrais, permitindo assim a comparação 

dos dados obtidos. Para avaliação da variação anual da captura de peixes 

ao longo dos 10 anos de estudo, foram calculados valores de Captura 

por Unidade de Esforço (CPUE) com base no número de indivíduos 

capturados em 100 metros quadrados de rede expostas durante doze 

horas. Os peixes capturados foram identificados até o nível de espécie e 

submetidos a biometria.  

 Já o método para calcular o fator de condição (K) considerou a 

equação K=W/Lb, onde W representa o peso total (g), L o comprimento 

total do indivíduo (cm) e b é a constante estimada pela equação da 

relação do comprimento-peso. Posteriormente, os valores de K para 

cada espécie foram confrontados ao longo dos anos através da análise de 

Kruskal-Wallis e o teste a posteriori de Dunn. 

 

2.5. Resultados 

 

No total foram capturados 42.282 peixes entre os anos de 2007 

e 2016, sendo que às dez espécies de peixes mais abundantes na área de 

abrangência do reservatório de Itá representaram 70,52% deste total. A 

abundância de captura das diferentes espécies de peixes foi variável ao 

longo dos anos (Figura 1), sem apresentar um padrão de similaridade 

entre a maioria das espécies. Enquanto que I. labrosus apresentou um 

padrão de crescimento populacional durante a década de estudo, P. 
valenciennis mostrou padrão inverso. 
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Figura 1. Valores de captura por unidade de esforço (CPUE) para as 10 

espécies mais abundantes durante os anos de 2007 a 2016, coletadas em oito 

pontos dentro da área de abrangência do reservatório de Itá. 

 

 
 

De forma semelhante, não foi possível observar uma tendência 

disseminada de aumento ou de redução nos índices de fator de condição 

(K), comparando os anteriores (2007 a 2011) com os posteriores (2012 a 

2016) à invasão do mexilhão-dourado na região (Figura 2). Apesar 

disso, duas espécies (I. labrosus e S. nasutus) mostraram uma variação 

notória e duradoura no valor observado do fator de condição após o 

aparecimento do mexilhão-dourado na região, ocorrida em 2012. 
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Figura 2. Variação do fator de condição (K) das 10 espécies de peixes mais 

abundantes no reservatório de Itá, entre os anos de 2007 a 2016. Letras 

diferentes indicam diferenças estatísticas para p<0,05. Valores indicados 

como média ± desvio padrão. 
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2.6. Discussão 
 

A espécie I. labrosus apresentou um aumento significativo do seu 

fator de condição (Figura 2F), a partir de 2012, quando mostrou 

igualmente um aumento na abundância de captura. Karatayev et al. 

(1997) observaram que moluscos filtradores tem grande capacidade de 

retirar a matéria orgânica presente na coluna d’água e depositá-la no 

fundo em forma de fezes e/ou pseudofezes. Essa condição, como 

relatado por Darrigran et al. (1998) em estudo realizado no rio da Prata, 

aumenta a riqueza e abundância da fauna bentônica. Essa condição pode 

ter favorecido indiretamente a disponibilidade de alimento para essa 
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espécie onívora bentônica, além da possibilidade de consumo direto do 

mexilhão-dourado pelo I. labrosus, fato já relatado em outros estudos 

(Masdeu et al., 2011; Belz et al., 2012). Estes fatores podem justificar a 

maior abundância populacional e o aumento significativo do fator de 

condição de I. labrosus no período posterior a invasão do mexilhão-

dourado naquela região. 

De maneira semelhante, é provável que S. nasutus (Figura 2J) 

esteja se beneficiando da presença do mexilhão-dourado de forma direta 

em sua dieta, assim como relatado por Montalto et al. (1999) para outra 

espécie do mesmo gênero. Os poucos estudos sobre alimentação de S. 

nasutus mostram uma predominância de alimentos de origem vegetal na 

composição da sua dieta (Villares Junior et al., 2011; Zardo et al., 2016), 

entretanto, em determinadas épocas do ano, a frequência de ocorrência 

de Oligochaeta foi registrada em até 80% dos estômagos destes peixes 

(Villares Junior et al., 2011). Dessa forma, é provável que S. nasutus 

esteja se beneficiando deste e de outros recursos bentônicos que podem 

ter aumentado a abundância na região depois da presença do mexilhão-

dourado, promovendo assim o aumento significativo no fator de 

condição de S. nasutus (Figura 2J).   

Conclui-se que as espécies do alto Uruguai apresentaram 

diferentes padrões de variação no seu fator de condição e na abundância 

anual da população ao longo de uma década, sendo que duas delas I. 

labrosus e S. nasutus apresentaram um nítido aumento do fator de 

condição a partir de 2012, havendo ainda um crescimento populacional 

de I. labrosus após esse ano. Essa variação pode estar relacionada à 

infestação da região com o mexilhão-dourado, ocorrida no ano de 2012. 

No entanto, há necessidade de estudos que confirmem essa hipótese e 

que determinem os mecanismos de interferência nessas populações.
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3.1. Resumo 

 

O mexilhão-dourado (Limnoperna fortunei) é considerado uma espécie 

exótica invasora na América do Sul, e desde que ingressou nesta região 

tem provocado alterações na dieta de diversas espécies de peixes, sendo 

que algumas delas se beneficiam da sua elevada abundância no 

ambiente. Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo avaliar se 

L. fortunei, identificada na região do alto rio Uruguai pela primeira vez 

em 2012, vem sendo incorporada na dieta da ictiofauna presente nesse 

local. Para isto, foi analisado o trato digestório de peixes através de 

coletas sazonais realizadas entre agosto de 2015 e maio de 2016. Os 

resultados mostraram que 22 espécies de peixes apresentaram mexilhão-

dourado no trato digestório, sendo que o registro de consumo deste 

molusco era desconhecido para 13 delas.  Além disso, foi possível 

observar que espécies das ordens Characiformes e Cichliformes são as 

principais consumidoras do mexilhão-dourado no ambiente lêntico, 

enquanto que nos ambientes lóticos e de transição (lótico/lêntico) os 

principais consumidores deste mesmo recurso são espécies pertencentes 

a ordem Siluriformes. Quando avaliado o grau de digestão de L. fortunei 
encontrado no trato digestório dos peixes, foi observado que a maioria 

dos peixes consegue digerir esse recurso alimentar, entretanto, merece 

destaque o fato de que algumas espécies de Siluriformes encontram 

dificuldade em digerir esse molusco invasor. Diante dessas informações 

é possível concluir que a disponibilidade de L. fortunei no alto rio 

Uruguai vem proporcionando uma nova oferta de alimento, e que vem 

sendo utilizado por cerca de 40% da comunidade de peixes, tornando 

algumas delas como potenciais controladoras dos estoques desse 

molusco invasor na região. 

 

Palavras-chave: Rio Uruguai, Espécies invasoras, Alimentação de 

peixes, Potenciais predadores, Controle biológico. 
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3.2. Abstract 

 

The golden mussel (Limnoperna fortunei) is considered an exotic 

invasive species in South America, and since its arrival in this region 

have caused changes in the diet of several species of fishes, which 

probably have benefit from their high abundance in the environment. 

Thus, this study aimed to evaluate whether L. fortunei, identified in 

upper Uruguay River for the first time in 2012 has been incorporated 

into the diet of this ichthyofauna. We analyzed the digestive tract of 

fishes through seasonal sampling performed between August 2015 and 

May 2016. The results showed that 22 species of fish presented a golden 

mussel in the digestive tract, whereas the record of consumption of this 

mollusk was unknown for 13 of them. Furthermore, it was possible to 

observe that species of the Orders Characiformes and Cichliformes are 

the main consumers of the golden mussel in the lentic environment. On 

the other hand, in the lotic and transition environments the main 

consumers of this same resource are species belonging to the order 

Siluriformes. When evaluated the degree of digestion of L. fortunei 

found in the digestive tract of fishes, we observed that most fishes can 

digest this food resource, however, it is worth highlighting that some 

Siluriformes have shown difficult to digest this invasive mollusk. We 

conclude that the availability of L. fortunei in the upper Uruguay River 

have provided a new food supply, allowing these fishes to be able to 

reduce the stocks of golden mussel in the studied region. 

 

Keywords: Uruguay River, Invasive species, Fish Feeding, Potential 

predators, Biological control. 
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3.3. Introdução 

 

 A ictiofauna de água doce Sul-americana se caracteriza por 

apresentar uma grande plasticidade alimentar, utilizando uma ampla 

variedade de recursos alimentares presentes no ambiente aquático 

(vertebrados, invertebrados, microrganismos, produtores primários) e 

até mesmo no ambiente terrestre (folhas, frutos, sementes, insetos) 

(Petry et al., 2011). Além disso, o oportunismo trófico também é um 

atributo considerável entre esses peixes, que podem se beneficiar de 

determinados recursos alimentares não usuais na sua dieta, mas que se 

encontram amplamente disponíveis no ambiente, de forma temporária 

ou permanente (Hahn et al., 1997; Oliveira et al., 2010).   
Há alguns anos, o molusco bivalve originário do sudeste asiático, 

conhecido como mexilhão-dourado Limnoperna fortunei (Dunker, 1856) 

ingressou na parte sul do continente americano (Pastorino et al., 1993), e 

sua dispersão neste ambiente foi favorecida pelas características físico-

químicas, geográficas e do sedimento dos grandes rios presentes na 

bacia hidrográfica do rio da Prata (Darrigran et al., 2012). Essas 

características impulsionaram a distribuição de L. fortunei por países 

geograficamente próximos (Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil e 

Bolívia) em menos de uma década (Darrigran e Mansur, 2009). Diante 

dessa realidade, a elevada capacidade reprodutiva e a ausência de 

predadores naturais de L. fortunei tem proporcionado a formação de 

grandes aglomerados populacionais desses organismos (Darrigran, 

2002), o que pode resultar em modificações na cadeia trófica do 

ecossistema onde esta espécie se estabelece (Brugnoli et al., 2005). 
Estudos prévios realizados em diferentes localidades, como por 

exemplo, em diferentes trechos do rio Paraná (Cataldo et al., 2002; 

Oliveira et al., 2010); na bacia hidrográfica do Guaíba (Lopes e Vieira, 

2012); no estuário do rio da Prata (Garcia e Protogino, 2005) e no baixo 

rio Uruguai (Masdeu et al., 2011) detectaram alterações na dieta dos 

peixes causadas pela incorporação do mexilhão-dourado como recurso 

alimentar.  
Recentemente, a presença do mexilhão-dourado foi documentada 

por Agudo-Padrón (2012) na região do alto rio Uruguai. Essa região 

possui uma assembleia de peixes composta por mais de cem espécies de 

peixes (Zaniboni-Filho et al., 2004). No entanto, não há registros de que 

a introdução desse molusco tenha provocado modificações na dieta da 

ictiofauna local.  
Considerando que altas densidades de L. fortunei tendem a 

oferecer uma abundante oferta de alimento aos peixes, especialmente 
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àqueles que possuem uma ampla plasticidade alimentar, este estudo tem 

como objetivo avaliar se o mexilhão-dourado é utilizado como recurso 

alimentar pela ictiofauna do alto rio Uruguai, a partir da verificação da 

presença deste molusco no trato digestório dos peixes, bem como avaliar 

a importância desse novo recurso na dieta destes peixes, através da 

análise do grau de digestão de L. fortunei.  

 
3.4. Material e métodos 

 

3.4.1. Área de estudo 

 

O rio Uruguai é formado a partir da confluência dos rios Pelotas e 

Canoas a uma altitude aproximada de 470 m e percorre uma extensão de 

1.816 km até desaguar no rio da Prata (Zaniboni-Filho e Schulz, 2003). 

A bacia do rio Uruguai possui uma área aproximada de 384 mil Km2, 

sendo 48% deste total localizado em território brasileiro (Di Persia e 

Neiff, 1986). Em sua região superior, este rio divide os estados de Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul estendendo-se até o Salto do Yucumã, 

onde inicia o médio Uruguai (Zaniboni-Filho e Schulz, 2003). A partir 

dos anos 2000, o trecho do alto rio Uruguai vem sofrendo modificações 

em sua paisagem, causadas pela presença de Usinas Hidrelétricas 

(UHE). Atualmente são encontradas três grandes usinas neste trecho do 

rio Uruguai (UHE Itá que entrou em operação no ano 2000, UHE 

Machadinho em 2002 e UHE Foz do Chapecó em 2010), as quais são 

responsáveis pela transformação dos ambientes lóticos em ambientes 

lênticos e semilênticos. 

As oito estações de amostragens estão distribuídas num trecho de 

aproximadamente 350 km do alto Uruguai localizados entre os 

municípios de Piratuba (SC) e Mondaí (SC), sendo sete delas 

localizadas na área de influência do reservatório de Itá: duas em 

ambiente lótico à montante do reservatório (PT e L); quatro no corpo do 

reservatório, duas na área de transição entre o ambiente lótico e lêntico 

(MR e PX) e outras duas no ambiente lêntico do corpo do reservatório 

(BQ e MI) e uma estação amostral situada em um trecho lótico, 

imediatamente abaixo da barragem de Itá (P). A oitava estação amostral, 

fica num trecho lótico do rio Uruguai a uma distância de 206 km à 

jusante da barragem de Itá (MO). 
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Figura 1. Localização das estações de amostragem de peixes na região do 

alto rio Uruguai, SC, Brasil. 

 
 

3.4.2. Coleta dos peixes e análise em laboratório 

As coletas foram realizadas entre agosto de 2015 e maio de 2016 

com periodicidade trimestral. Ao longo desse período ocorreram quatro 

coletas em cada uma das oito estações de amostragem. As capturas 

foram realizadas com equipamentos diversificados como: redes de 

espera do tipo malhadeira com malhas de 15, 20, 25 e 30 mm entre nós 

adjacentes, altura de 1,6 m e comprimento de 10, 15, 20 e 30 m, 

respectivamente; redes malhadeiras com malha de 80 mm entre nós 

adjacentes, altura de 8 metros e comprimento de 60 e 120 metros, além 

de redes feiticeiras do tipo tresmalho com malhas de 30, 40 e 50 mm 

entre nós adjacentes, altura de 1,8 metros e comprimento variado de 30 

e 40 m. O esforço amostral com redes feiticeiras foi reduzido pela 

metade nos pontos amostrais mais piscosos (PT e P), sendo o 

comprimento das redes reduzido a 15 e 20 metros de comprimento e o 

esforço de pesca corrigido. As redes de pesca foram instaladas ao 
entardecer e retiradas ao amanhecer do dia seguinte, permanecendo no 

ambiente por aproximadamente 12 horas. 

Todos os peixes capturados foram etiquetados de acordo com a 

localização e a estação do ano, sendo posteriormente fixados em 
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formalina 10% (nos exemplares maiores que 30 cm de comprimento 

total foi injetada solução de formalina na cavidade abdominal e nos 

tecidos musculares para acelerar a fixação e paralisar mais rapidamente 

a degradação do alimento no trato digestório), sendo posteriormente 

analisados em laboratório. Devido ao elevado número de peixes 

capturados, foi estabelecida uma estratégia de subamostragem. Um 

número máximo de 20 exemplares de cada espécie em cada uma das 

oito estações de amostragem, em cada estação do ano, foi separado para 

condução das análises deste estudo.   

Posteriormente, os peixes foram transferidos para solução de 

álcool 70%, onde permaneceram por sete dias, quando foi realizada a 

biometria. No laboratório, os peixes foram identificados ao menor nível 

taxonômico possível, sendo mensurado o comprimento padrão (cm) e o 

peso (g) de cada exemplar. Foram posteriormente dissecados e os tratos 

digestórios retirados, sendo armazenados individualmente e preservados 

em álcool 70%. Para as análises foram considerados somente peixes 

adultos, com objetivo de evitar distorções causadas pelas alterações 

ontogenéticas na alimentação dos peixes. 

 

3.4.3. Dieta dos peixes  

 

O trato digestório de cada peixe foi colocado individualmente em 

uma placa de Petri e levado ao estereomicroscópio binocular para 

identificação e quantificação dos itens alimentares. A identificação dos 

itens foi feita com auxílio de bibliografia especializada (McCafferty, 

1981; Zaniboni-Filho et al., 2004; Santos et al., 2012) e por meio de 

consultas à especialistas. Com a finalidade de facilitar a interpretação 

dos grupos tróficos entre as diferentes espécies de peixes, os itens 

alimentares foram agrupados em sete categorias: Crustáceos 

(Cladocera, Copepoda, Decapoda e Ostracoda), Detrito/Sedimento 

(material orgânico em distintos graus de decomposição e matéria 

inorgânica como areia, lodo), Insetos (Chironomidae, Coleoptera, 

Diptera, Ephemeroptera, Hemiptera, Homoptera, Hymenoptera, 

Isoptera, Lepdoptera, Orthoptera, Trichoptera e pedaços de insetos que 

não puderam ser identificados), Mexilhão-dourado (identificados 

somente indivíduos adultos com valvas), Outros invertebrados 

(Acarina, Araneae, Gastropoda, Hirudinea, Nematoda e Oligochaeta), 

Peixes (Characiformes, Cyprinodontiformes, Cichliformes, Siluriformes 

e pedaços de peixes que não puderam ser identificados) e Vegetais 

(algas, folhas, frutos/sementes e vegetais inferiores). 
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Foi utilizado o método de frequência de ocorrência (FO), o qual 

representa a frequência porcentual do número de tratos digestórios em 

que ocorre determinado item alimentar em relação ao número total de 

tratos digestórios avaliados e que continham algum tipo de alimento. Foi 

utilizado ainda o método volumétrico (V), que consiste em expressar o 

volume em forma porcentual, considerando o volume total ocupado por 

um determinado item alimentar em relação ao volume total de todos os 

itens presentes no trato digestório (Kawakami e Vazzoler, 1980). Estes 

dois métodos foram integrados para análise da alimentação através do 

Índice Alimentar, expresso em porcentagem IAi (%), conforme proposto 

por Kawakami e Vazzoler (1980). 

Para avaliação das principais espécies de peixes que consumiram 

o mexilhão-dourado, foi utilizado o IAi (%), sendo removidas as 

espécies em que apenas um exemplar apresentou o mexilhão-dourado 

contido no trato digestório. Essa remoção objetiva reduzir a 

interferência de recursos alimentares ingeridos de forma não intencional 

por parte dos peixes. 

 

3.4.4. Classificação dos ambientes  
  

 As estações de amostragem foram classificadas segundo as suas 

características relatadas em outros estudos (Hermes-Silva et al., 2008; 

Schork e Zaniboni-Filho, 2018). De acordo com esses autores, as 

estações BQ e MI apresentam características de ambientes lênticos, MR 

e PX são ambientes característicos da transição entre trechos lóticos e 

lênticos, enquanto que L, MO e PT são ambientes lóticos. Apesar de 

Reynalte-Tataje et al. (2008) terem classificado a estação P como 

ambiente lótico, durante a realização deste estudo essa condição foi 

alterada pela recente construção da UHE Foz do Chapecó, cuja 

barragem está situada à jusante desse local e que aparentemente ainda 

tem provocado alterações decorrentes da implantação desse novo 

reservatório. Essa condição motivou a remoção da estação P das análises 

de DCA (Análise de Correspondência Destendenciada), buscando evitar 

erros na interpretação dos dados.   

   

3.4.5. Grau de digestão do mexilhão-dourado 

 

Com objetivo de avaliar a capacidade de digestão do mexilhão-

dourado pelas diferentes espécies de peixes que utilizam o mexilhão-

dourado contido na sua dieta, foi analisado o grau de digestão (G.D.) do 

mexilhão-dourado no trato digestório dos peixes. Os mexilhões 
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dourados foram classificados em quatro categorias conforme a sua 

integridade dentro do trato digestório, seguindo a proposta de Oliveira et 

al. (2010), que consiste na seguinte escala:  0 = intacto, 1 = quase 

intacto, 2 = valvas fragmentadas e 3 = músculo digerido.   

3.4.6. Estatística dos dados 

  

 A abundância das espécies nos diferentes ambientes foi avaliada 

através dos dados de captura por unidade de esforço (CPUE), calculada 

com base no número de indivíduos. A análise da distribuição das 

espécies nos ambientes foi realizada por meio do teste não-paramétrico 

de Kruskal-Wallis para comparação de médias e Qui-quadrado. Foi 

utilizado o software Statistica 7.0. 

Para sumarizar a alimentação dos peixes nos diferentes ambientes 

foi utilizada a ordenação DCA (Análise de Correspondência 

Destendenciada). Para minimizar o efeito de espécies raras na 

ordenação, foram selecionadas somente as espécies que apresentaram 

frequência de ocorrência (FO) superior a 5%, considerando todo o 

período de estudo. Para avaliar a diferença espacial na composição da 

alimentação, e evidenciar os aspectos observados na DCA, o mesmo 

conjunto de dados utilizado para esta análise multivariada foi submetido 

ao teste de permutação MRPP (Multiple Response Permutation 
Procedure - programa PCord 5.0). Para determinar a consistência dos 

agrupamentos do MRPP foi utilizado o valor (T), enquanto que a 

homogeneidade entre os grupos foi avaliada pela utilização do valor (A) 

e para verificar a significância estatística foi utilizado o valor (p) 

(McCune e Grace, 2002). 

 

3.5. Resultados  

 

 No total foram analisados 1.655 peixes pertencentes a 54 

espécies, 37 gêneros, 18 famílias e oito ordens. A ordem dos 

Characiformes apresentou o maior número de espécies capturadas 

dentre o total (40,7%), seguida por Siluriformes (35,2%), Cichliformes 

(13%), Gymnotiformes (3,7%) e as quatro demais com 1,9% (Tabela 1). 
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O mexilhão-dourado esteve presente na dieta de 40% das 

espécies de peixes avaliadas neste estudo. Dentre as 22 espécies onde 

foi detectada a presença do mexilhão-dourado no trato digestório, treze 

delas ainda não haviam sido identificadas como consumidoras do 

mexilhão-dourado. Com isso, o presente estudo é o primeiro a registrar 

o consumo de mexilhão-dourado pelas espécies Acestrorhynchus 

pantaneiro, Astyanax lacustris, Crenicichla celidochilus, Crenicichla 

jurubi, Crenicichla minuano, Crenicichla missioneira, 

Gymnogeophagus gymnogenys, Hypostomus isbrueckeri, Hypostomus 

roseopunctatus, Parapimelodus valenciennis, Pimelodus atrobrunneus, 

Schizodon nasutus e Steindachnerina brevipinna. 

 

3.5.1. Dieta dos peixes 

  

 O mexilhão-dourado esteve presente no trato digestório de 22 

espécies de peixes. Desse total, quinze espécies apresentaram ao menos 

dois indivíduos consumindo mexilhão-dourado (Figura 2).  

 Para cinco espécies (Cyprinus carpio, C. minuano, C. 

celidochilus, C. jurubi e P. vetula) o mexilhão-dourado representou 

mais que 70% dos valores de IAi, sendo que a espécie C. carpio 

alimentou-se exclusivamente deste recurso. Das quatro espécies que 

aparecem com os maiores índices de IAi, três pertencem ao gênero 

Crenicichla (Figura 2).  

Além disso, a dieta de G. brasiliensis foi composta em sua 

maioria por detrito/sedimento, representando 74,26% do IAi, seguida 

pelo mexilhão-dourado com IAi de 14,24%. Para P. atrobrunneus o 

mexilhão-dourado foi o terceiro item mais consumido, representando 

6,72% do IAi. As demais espécies apresentaram valores de IAi 

inferiores a 3% (Figura 2).   
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Figura 2. Índice alimentar (% IAi) do recurso mexilhão-dourado para as 15 

principais espécies consumidoras deste recurso. 

 
 

3.5.2. Classificação dos ambientes 
 

Segundo os resultados obtidos a partir da DCA foi possível 

observar uma clara segregação entre as espécies de peixes que 

consomem o mexilhão-dourado nos ambientes lênticos e aquelas que 

consomem este mesmo recurso em ambientes de transição e lótico 

(Figura 3A). 

Em relação ao comportamento dos peixes nos diferentes 

ambientes, os resultados da DCA indicam que as espécies da ordem dos 

Characiformes e dos Cichliformes são as principais consumidoras do 

mexilhão-dourado no ambiente lêntico, por outro lado, nos ambientes 

com características hidrológicas de transição e lótico, os principais 

consumidores deste mesmo recurso são as espécies de peixes da ordem 

dos Siluriformes (Figura 3B). 
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Figura 3. Análise de Correspondência Destendenciada (DCA) sumarizando 

a matriz de dados de alimentação das quinze principais espécies 

consumidoras do mexilhão-dourado nos três ambientes avaliados, no alto 

rio Uruguai. (A) LE = lêntico, TR = transição e LO = lótico. (B) Afas = 

Astyanax fasciatus, Alac = Astyanax lacustris, Ccel = Crenicichla 

celidochilus, Cjur = Crenicichla jurubi, Cmin = Crenicichla minuano, Ccar 

= Cyprinus carpio, Gbra = Geophagus brasiliensis, Hisb = Hypostomus 

isbrueckeri, Hros = Hypostomus roseopunctatus, Ilab = Iheringichthys 

labrosus, Patr = Pimelodus atrobrunneus, Pvet = Paraloricaria vetula, Pval 

= Parapimelodus valenciennis, Pmac = Pimelodus maculatus e Snas = 

Schizodon nasutus. 

 
(A)
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(B) 

 
 

A análise do procedimento de permutação multi-resposta (MRPP) 

indica que não houve diferença significativa (p>0,05) entre os ambientes 

transição e lótico, no entanto esses dois ambientes apresentam diferença 

quando comparados aos ambientes lênticos (p<0,05) (Tabela 2). 

 
Tabela 1. Avaliação do Procedimento de Permutação Multi-Resposta 

(MRPP) para os três ambientes analisados. LO: ambiente lótico; LE: 

ambiente lêntico e TR: ambiente de transição entre o lótico e o lêntico. 

*Diferença significativa entre os ambientes (p<0,05). 

Comparação por pares 

Ambientes T A p 

LE X LO -4,4587 0,0892 0,0038* 

LE X TR -2,8313 0,0756 0,0194* 

LO X TR 0,4059 -0,0082 0,5401 
 

O resultado do teste de Kruskal-Wallis mostrou que houve 

diferença significativa (p<0,05) nos valores de CPUE, calculada com 

base no número de indivíduos capturados em cada um dos três 
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ambientes avaliados para as espécies C. jurubi, G. brasiliensis e H. 

isbrueckeri (Figura 4). 

 
Figura 4. Gráfico mostrando a proporção de captura, com base na CPUE 

calculada através do número de indivíduos, em cada um dos três ambientes 

estudados e que apresentam diferentes características hidrológicas (LE = 

lêntico, TR = transição e LO = lótico). Afas = Astyanax fasciatus, Alac = 

Astyanax lacustris, Ccel = Crenicichla celidochilus, Cjur = Crenicichla 

jurubi, Cmin = Crenicichla minuano, Ccar = Cyprinus carpio, Gbra = 

Geophagus brasiliensis, Hisb = Hypostomus isbrueckeri, Hros = 

Hypostomus roseopunctatus, Ilab = Iheringichthys labrosus, Patr = 

Pimelodus atrobrunneus, Pvet = Paraloricaria vetula, Pval = 

Parapimelodus valenciennis, Pmac = Pimelodus maculatus, Snas = 

Schizodon nasutus. * Diferença estatística significativa (p<0,05) para o teste 

de Kruskal-Wallis. 

 
 

3.5.3. Grau de digestão do mexilhão-dourado 

 

 Dentre as 15 espécies consumidoras de mexilhão-dourado, foi 

observado que A. lacustris, C. carpio, C. jurubi, C. minuano, G. 

brasiliensis, P. maculatus e P. vetula foram capazes de digerir mais que 

90% dos mexilhões ingeridos. As espécies C. celidochilus e S. nasutus 

também apresentaram elevados valores de digestão deste molusco com 
65,9% e 71,6%, respectivamente. Por outro lado, H. isbrueckeri, H. 

roseopunctatus, I. labrosus e P. atrobrunneus foram as espécies que 

revelaram menor capacidade de digestão do mexilhão-dourado, 

apresentando maior quantidade de valvas intactas ou quase intactas no 

interior do trato digestório (Figura 5). 
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Figura 5. Gráfico mostrando os diferentes graus de digestão, em 

porcentagem, do mexilhão-dourado encontrado no trato digestório das 

distintas espécies que consumiram Limnoperna fortunei. GD 0 = intacto, 

GD 1 = quase intacto, GD 2 = valvas fragmentadas e GD 3 = músculo 

digerido. 

 
 

 

3.6. Discussão 

 

No presente estudo, 22 espécies de peixes da bacia do alto rio 

Uruguai se mostraram predadoras do mexilhão-dourado, sendo que 

apenas para nove dessas a ingestão do mexilhão-dourado já havia sido 

documentada anteriormente (Montalto et al., 1999; Cataldo et al., 2002; 

Garcia e Protogino, 2005; Oliveira et al., 2010; Masdeu et al., 2011; 

Belz et al., 2012; Lopes e Vieira, 2012) e para as demais treze espécies, 

esse consumo está sendo registrado pela primeira vez. Dentre essas 

espécies, quatro pentencem ao gênero Crenicichla. Os resultados 

encontrados mostram o potencial do gênero Crenicichla como predador 

do mexilhão-dourado, ao menos na região do alto rio Uruguai, uma vez 

que dentre as cinco espécies capturadas desse gênero, apenas 

Crenicichla vitatta não apresentou registro de consumo deste molusco 

invasor.  
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A presença de mexilhão-dourado no trato digestório de Cyprinus 

carpio já havia sido detectada por Cataldo et al. (2002) na foz do rio 

Paraná. Entretanto, a avaliação do índice alimentar demonstrou que no 

alto rio Uruguai esta espécie vem utilizando o mexilhão-dourado de 

forma exclusiva em sua dieta. Foram encontrados valores de IAi 

superiores a 70% para o mexilhão-dourado em Paraloricaria vetula, 

revelando uma grande importância deste recurso alimentar também para 

essa espécie. Este resultado corrobora aqueles já relatados por outros 

autores (Boltovskoy e Cataldo, 1999; Garcia e Protogino, 2005) para P. 

vetula em outras localidades. 

De forma mais abrangente, pode ser observado que a ictiofauna 

do alto rio Uruguai possui uma elevada plasticidade alimentar, devido à 

ampla utilização dos recursos disponíveis no ambiente. O oportunismo 

trófico dos peixes também foi confirmado neste estudo, que revela que 

40,7% das espécies de peixes do alto rio Uruguai passaram a incluir o 

mexilhão-dourado em sua dieta. Esse caráter de oportunismo alimentar 

da comunidade de peixes da região é evidenciado pela inclusão de um 

recurso alimentar que é relativamente recente nessa região e que 

atualmente já representa um dos principais itens encontrados no trato 

digestório de algumas espécies de peixes. Vale destacar que L. fortunei 

foi registrado pela primeira vez no alto rio Uruguai no ano de 2012 

(Agudo-Padrón, 2012). 

Dentre as espécies de peixes que consumiram o mexilhão-

dourado, em cinco delas (C. carpio, C. minuano, C. celidochilus, C. 
jurubi e P. vetula) foram observados valores de importância alimentar 

(IAi) superior a 70% para esse recurso. No trato digestório de C. carpio, 

espécie onívora, já havia sido identificada a presença do mexilhão-

dourado em outras regiões da América do Sul (Cataldo et al., 2002), 

assim como a ingestão de outras espécies de moluscos invasores em 

ambientes aquáticos da América do Norte e Europa (Tucker et al., 1996; 

Molloy et al., 1997; Bartsch et al., 2005). De maneira semelhante, 

estudos de alimentação de espécies do gênero Crenicichla apontaram a 

presença do mexilhão-dourado e outros moluscos na composição da 

dieta dessas espécies (Burress, 2012; Lopes e Vieira, 2012; Gonzalez-

Bergonzoni et al in prep…). Para P. vetula, embora descrita com hábitos 

alimentares detritívoros (García e Montalto, 2009), foi demonstrada 

predação de L. fortunei no rio da Prata (Boltovskoy e Cataldo, 1999; 

Cataldo et al., 2002) e preferência alimentar por outro molusco invasor 

(Corbicula flumínea) no rio Paraná (García e Protogino, 2005). Diante 

das informações acima, é possível afirmar que algumas das espécies de 

peixes com os maiores valores de importância alimentar (IAi) 
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encontradas neste estudo, já haviam sido registradas utilizando L. 

fortunei como recurso alimentar em outras regiões, reforçando a 

condição dessas espécies como potenciais predadoras do mexilhão-

dourado na região do alto rio Uruguai. 

Com relação aos diferentes ambientes estudados, foi possível 

observar uma clara segregação das espécies que consomem mexilhão-

dourado no ambiente lêntico para aquelas dos ambientes de transição e 

lótico. Uma possível explicação para essa segregação é que a 

composição das assembleias de peixes nos ambientes avaliados (lêntico, 

lótico e transição) é distinta (Zaniboni-Filho et al., 2008), possibilitando 

que diferentes espécies de peixes exerçam a predação do mexilhão-

dourado em cada um dos ambientes analisados. Os valores de CPUE 

encontrados para 15 espécies fortalecem essa hipótese, já que espécies 

como C. celidochilus, C. jurubi, C. minuano, C. carpio, G. brasiliensis, 

H. roseopunctatus não foram encontradas em todos os ambientes. 

No ambiente lêntico foi observado que os principais 

consumidores de L. fortunei foram os ciclídeos. Fato semelhante já 

havia sido relatado por Lopes e Vieira (2012) em estudo realizado no 

Canal de São Gonçalo (estado do Rio Grande do Sul), onde para a 

espécie Crenicichla punctata foi encontrada a maior porcentagem de 

frequência de ocorrência de L. fortunei dentre todos os peixes 

capturados naquele local, sugerindo uma espécie de ciclídeo como 

potencial predador deste molusco invasor naquele ambiente. Além 

disso, espera-se que em ambientes lênticos do alto rio Uruguai, em sua 

maioria mais profundos, os ciclídeos ocupem as regiões litorâneas não 

somente na época de reprodução, conforme sugerido por Reynalte-

Tataje e Zaniboni-Filho (2008), mas também em outras etapas do seu 

ciclo de vida, na busca de abrigo e de alimento. De acordo com 

Karatayev et al. (2010), esses ambientes litorâneos são os locais que 

apresentam a maior abundância de L. fortunei nos ambientes aquáticos 

e, consequentemente, podem estar proporcionando uma oferta adicional 

de alimento para os peixes que vivem nesses ambientes e que são 

capazes de capturar esses moluscos. 

Nos ambientes de transição e lóticos foi observado que a maioria 

das espécies contendo mexilhão-dourado nos tratos digestórios 

correspondeu à ordem dos peixes Siluriformes. Uma hipótese para esse 

resultado está relacionada às menores profundidades destes ambientes, 

quando comparado aos ambientes lênticos, que podem favorecer a 

dispersão e o desenvolvimento do mexilhão-dourado na região 

bentônica, proporcionando uma alta disponibilidade deste recurso para 

as principais espécies que habitam esses locais, dentre elas várias 
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representadas por espécies de siluriformes. Esta disponibilidade do 

mexilhão-dourado em regiões bentônicas pode ser limitada pela 

profundidade, como indicado pelo estudo realizado por Boltovskoy et al. 

(2009) em um reservatório na Argentina, onde foi observado que 98% 

do total de Limnoperna fortunei capturado foi encontrado em 

profundidades inferiores a 10 metros. Diante dessas informações, é 

possível inferir que no alto rio Uruguai as regiões bentônicas dos 

ambientes lênticos podem apresentar uma redução na abundância de L. 
fortunei ou até mesmo a ausência desse molusco, o que pode justificar a 

menor importância deste item para os Siluriformes que habitam o fundo 

de ambientes lênticos. Ainda com relação aos Siluriformes, sugere-se 

que em ambientes lóticos, ou seja, onde as águas deslocam-se mais 

rapidamente do que em ambientes lênticos, esses peixes poderiam 

preferir a utilização de recursos alimentares com baixa capacidade de 

evasão, elevada abundância e que dessa forma demande menor gasto de 

energia para a sua obtenção. A variação no comportamento alimentar, 

com maior consumo de insetos e moluscos em ambientes lóticos quando 

comparado a ambientes lênticos, já foi descrita para uma espécie de 

peixe da ordem dos siluriformes (Pimelodus maculatus) no alto rio 

Paraná em estudos anteriores (Lólis e Andrian, 1996; Abelha et al., 

2001).  

A menor ingestão de L. fortunei por peixes Siluriformes no 

ambiente lêntico ainda pode estar relacionada à variação na 

disponibilidade de outros itens alimentares. Esses ambientes lênticos 

tendem a apresentar uma maior deposição de sedimento nas regiões 

bentônicas do que os ambientes lóticos. Os detritos e organismos 

bentônicos foram o principal recurso alimentar utilizado pelos 

siluriformes no presente estudo. Outros autores também confirmam a 

importância de detritos e organismos bentônicos como recurso alimentar 

para peixes siluriformes em seus estudos (Gomiero e Braga, 2008; 

Novakowski et al., 2008; Brejão et al., 2013). 

Em relação ao grau de digestão do mexilhão-dourado no trato 

digestório dos peixes, semelhante ao observado em outros estudos 

(Montalto et al., 1999; García e Protogino, 2005), foi possível verificar 

que as espécies com maior capacidade de digerir esses moluscos são 

aquelas com características anatômicas e morfológicas que 

proporcionam melhor capacidade de quebrar as valvas e assim facilitar a 

digestão do músculo do mexilhão-dourado. Dessa forma, as espécies da 

família Cichlidae se destacaram neste estudo devido aos elevados 

índices de digestão do mexilhão-dourado. A presença de dentes 

faringeanos e musculatura bucal bem desenvolvida nesses peixes 
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permite uma alta capacidade de manipulação de suas presas, seja através 

da retenção de pequenos recursos alimentares presentes no sedimento, 

seja por meio de esmagamento de organismos mais rígidos, como por 

exemplo caramujos e moluscos bivalves (Hulsey, 2006; Lopes e Vieira, 

2012; Burress, 2016). Outras espécies também apresentaram elevada 

eficiência na digestão de L. fortunei, tais como A. fasciatus, A. lacustris, 

C. carpio, P. vetula, P. maculatus e S. nasutus. Esse resultado pode ser 

atribuído às características morfológicas da boca e faringe dessas 

espécies, capazes de esmagar e até mesmo triturar recursos alimentares 

mais rígidos (French III, 1993; Lolis e Andrian, 1996; Tucker et al., 

1996; Thorp et al., 1998; Montalto et al., 1999; García e Montalto, 2009; 

Salvador et al., 2009), indicando que essas espécies podem ser 

igualmente consideradas potenciais predadoras de L. fortunei. 

Por outro lado, foi observado que algumas espécies da ordem dos 

siluriformes, com exceção P. maculatus e P. vetula, possuem baixa 

capacidade de digerir o mexilhão-dourado. Uma possível justificativa 

para isso seria a ausência de mecanismos bucais adequados para quebrar 

as valvas do mexilhão e tornar esse recurso mais facilmente digerido. 

Espécies da ordem dos siluriformes costumam apresentar hábitos 

alimentares baseados no consumo de recursos menos complexos, como 

por exemplo detritos (Cardone et al., 2006; Mazzoni et al., 2010). 

Merece destaque o fato de que a dificuldade na trituração de alimentos 

rígidos, como o mexilhão-dourado, descrita para os siluriformes, pode 

favorecer à dispersão de L. fortunei, uma vez que o alimento não 

digerido pode percorrer o trato digestório intacto, sendo eliminado e 

retornando ainda vivo ao ambiente aquático (Oliveira et al., 2010). Essa 

condição sugere que algumas espécies de siluriformes possam atuar 

como dispersores de L. fortunei na região do alto rio Uruguai. 

 Em geral, foi possível observar que aproximadamente 40% das 

espécies de peixes avaliadas neste estudo ingeriram o mexilhão-dourado 

L. fortunei, sendo que 13 dessas espécies ainda não haviam sido 

demonstradas na literatura científica. Esses resultados apontam L. 
fortunei como um dos principais recursos alimentares da ictiofauna do 

alto rio Uruguai e sugerem que sua predação varia de acordo com a 

hidrodinâmica dos ambientes. 
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3.7. Conclusão 

 

A ictiofauna presente no alto rio Uruguai vem utilizando o 

mexilhão-dourado Limnoperna fortunei como um importante recurso 

alimentar, sendo que dentre essas espécies, treze foram descritas pela 

primeira vez como consumidoras de L. fortunei. Com isso, foi possível 

constatar que a dispersão do mexilhão-dourado na bacia do alto rio 

Uruguai vem proporcionando uma ampliação na oferta de alimento, 

fazendo com este molusco figure entre os principais recursos 

alimentares ingeridos por algumas espécies de peixes da região. Além 

disso, a maioria das espécies que ingeriram o mexilhão-dourado 

apresentaram elevados índices de digestão deste recurso. Também foi 

observada uma clara segregação das espécies de peixes que consomem 

mexilhão-dourado em ambientes lênticos para aquelas que o ingerem em 

ambientes de transição e lóticos.  Os ciclídeos foram o principal grupo 

de peixes consumidor de mexilhão-dourado em ambientes lênticos, 

enquanto que espécies de siluriformes estiveram entre os principais 

consumidores de mexilhão-dourado nos ambientes de transição e 

lóticos.  

A identificação de potenciais predadores de L. fortunei nesse 

estudo auxilia na compreensão da problemática do molusco invasor na 

região do alto rio Uruguai e ajuda a compor um banco de dados de 

espécies que vêm consumindo esse recurso. Com isso, a realização 

desse trabalho contribui na busca de processos mitigatórios que visam 

reduzir a abundância do mexilhão-dourado nesses ambientes. 
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3.8. Material suplementar 
 

Figura Suplementar 1. Exemplares de Limnoperna fortunei encontrados 

no trato digestório de Paraloricaria vetula (A) (B), Schizodon nasutus (C), 

Iheringichthys labrosus (D) e Pimelodus atrobrunneus (E) (F), capturados 

na região do alto rio Uruguai, Santa Catarina, Brasil. 

 
 

 
Fonte: ÁVILA-SIMAS, S. (Arquivo pessoal). 
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Figura Suplementar 2. Exemplares de Limnoperna fortunei encontrados 

no trato digestório de Paraloricaria vetula (A), Hypostomus roseopunctatus 

(B) (C), Crenicichla celidochilus (D), Iheringichthys labrosus (E) e 

Astyanax lacustris (F), capturados na região do alto rio Uruguai, Santa 

Catarina, Brasil. 

 
 

Fonte: ÁVILA-SIMAS, S. (Arquivo pessoal). 
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Figura Suplementar 3. Exemplares de Limnoperna fortunei encontrados 

no trato digestório de Schizodon nasutus (A) (B) (C) (D) (E) e Serrasalmus 

maculatus (F), capturados na região do alto rio Uruguai, Santa Catarina, 

Brasil. 

 
Fonte: ÁVILA-SIMAS, S. (Arquivo pessoal). 
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CAPÍTULO 4 

 

4. CONCLUSÕES GERAIS E PERSPECTIVAS 
 

No Capítulo 2, foi observado um aumento no fator de condição 

de Schizodon nasutus e Iheringichthys labrosus após ser registrada a 

presença do mexilhão-dourado na região do alto rio Uruguai. Esses 

resultados podem estar relacionados à predação do molusco invasor por 

ambas espécies, como confirmado no capítulo 3. No entanto, são 

necessários estudos que envolvam outras variáveis (como por exemplo: 

temperatura, pH, transparência, oferta de outros alimentos, influência de 

eventos como el Niño e la Niña, etc..), para que se possa estimar de 

forma mais precisa o efeito direto da predação do mexilhão-dourado por 

essas espécies de peixes no estado fisiológico delas, representado pelo 

fator de condição. 

Este estudo também demonstrou, no Capítulo 3, que o mexilhão-

dourado Limnoperna fortunei vem sendo utilizado como recurso 

alimentar por parte relevante da ictiofauna presente na região do alto rio 

Uruguai. A avaliação da alimentação dos peixes através do índice 

alimentar mostrou que para o grupo dos ciclídeos houve maiores 

proporções de ingestão de mexilhão-dourado quando comparadas com 

as dos demais itens alimentares encontrados no trato digestório desses 

peixes. Essas proporções indicam que o grupo dos ciclídios possui uma 

elevada plasticidade alimentar e oportunismo trófico, uma vez que 

houve na dieta desses animais, a incorporação de um recurso 

estabelecido recentemente no local. Ainda, os resultados sugerem que 

espécies de peixes com estruturas bucais especializadas em quebrar as 

valvas de L. fortunei, como C. carpio, C. minuano, C. celidochilus, C. 

jurubi, G. brasiliensis, P. maculatus e P. vetula, também são capazes de 

digerir esse novo recurso presente no ambiente. 

Ainda no Capítulo 3, foi possível observar uma segregação entre 

as espécies que consomem L. fortunei no ambiente lêntico para aquelas 

de ambientes de transição e lótico. Esses resultados podem estar 

relacionados à maior profundidade dos ambientes lênticos quando 

comparados aos lóticos, o que pode limitar o crescimento de L. fortunei 

na região bentônica, reduzindo assim a oferta desse recurso para as 

espécies de peixes que ocupam essa região. Por outro lado, em 

ambientes de transição e lóticos a menor profundidade pode possibilitar 

uma ampla oferta de L. fortunei no fundo desses ambientes, aumentando 

a abundância do mexilhão na região bentônica. 
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De maneira geral, pode ser observado que as espécies Cyprinus 

carpio, Crenicichla minuano, Crenicichla celidochilus, Crenicichla 

jurubi e Paraloricaria vetula apresentaram uma preferência pelo recurso 

alimentar L. fortunei quando comparado com os demais recursos 

encontrados no trato digestório dos peixes, indicando que essas espécies 

podem ser consideradas potenciais predadoras desse molusco invasor e 

podem, consequentemente, controlar a abundância de L. fortunei na 

região do alto rio Uruguai. Embora os resultados do índice alimentar 

para Iheringichthys labrosus e Schizodon nasutus tenham mostrado que 

essas espécies possuem uma preferência por outros recursos alimentares, 

a alta abundância desses peixes nos ambientes estudados (resultados dos 

dados de CPUE no Capítulo 2), pode levar à consideração dessas 

espécies como potenciais predadoras do mexilhão-dourado. 

Faz-se necessária uma avaliação contínua e abrangente com a 

finalidade de compreender os impactos causados por Limnoperna 

fortunei a curto, médio e longo prazo nas comunidades de peixes do alto 

rio Uruguai. No entanto, a identificação de potenciais predadores de L. 

fortunei nesse estudo auxilia na compreensão da problemática do 

molusco invasor na região do alto rio Uruguai e ajuda a compor um 

banco de dados de espécies que vêm consumindo esse recurso. Nesse 

sentido, a realização desse trabalho contribui na busca de processos 

mitigatórios que visam reduzir a abundância do mexilhão-dourado 

nesses ambientes.  
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