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MEXILHÃO-
DOURADO:
VAMOS AJUDAR E

EVITAR A SUA DISPERSÃO

VOCÊ PODE AJUDAR A PREVENIR O
MEXILHÃO-DOURADO

Embora o mexilhão-dourado seja uma espécie de difícil eliminação, todos
nós podemos ajudar a evitar sua presença e a consequente dispersão. Para
tanto, é recomendável adotar as seguintes medidas:

Descarte a água de irrigação ou piscicultura no solo ou nomesmo corpo hídrico
onde ela foi captada, de preferência acima do ponto de captação. Nunca
descarte a água em outro rio, lago ou açude e nem na rede de esgoto.

Descarte a água de criatório de alevinos, tanques de reprodução ou qualquer
água que não seja proveniente da rede de abastecimento de água tratada ou
de poço artesiano.

Descarte a água das iscas vivas em terra, longe de rios, lagos e esgotos.

Limpe os apetrechos de pesca com solução de água sanitária, caso for utilizá-
los em outros locais.

Lave o casco e outras partes do barco e do reboque com água sanitária a 5%
(misturar 1 litro de água sanitária a 20 litros de água).

Examine periodicamente os barcos e raspe as incrustações que encontrar,
enterrando-as longe da água.

Retire a água acumulada nos barcos e faça o descarte em terra firme.

Nunca transporte alevinos ou peixes de um rio contaminado pelo mexilhão-
dourado para outro ambiente aquático.

Mexilhão-dourado fixa-se e cresce em superfícies duras, como rochas e troncos de árvore



MEXILHÃO-DOURADO:
VISITANTE INDESEJÁVEL

PREJUÍZOS ECONÔMICOSDANOS AMBIENTAIS

Espécies exóticas, introduzidas acidentalmente ou não, são a
segundamaior causa de perda de biodiversidade no planeta. E, em
razão de sua extensão, múltiplas fronteiras e diversidade de
biomas, o Brasil é altamente vulnerável à introdução dessas
espécies invasoras.

Em razão disso, a presença do mexilhão-dourado em rios, lagos e
reservatórios brasileiros é motivo de grande preocupação, pois sua
reprodução causa sérios danos ambientais, além de não servir para
alimentação humana.

Sua presença representa riscos ao ambiente, visto que o mexilhão-
dourado invade o lugar de espécies nativas, afetando todo o
ecossistema aquático e provocando desequilíbrios. Além disso, não
há como erradicar completamente a espécie; o desafio é controlar
sua expansão.

Usinas hidrelétricas também são alvo da ação do mexilhão-
dourado. O acúmulo de suas colônias pode afundar equipamentos
flutuantes e prejudicar a operação de equipamentos submersos.
Os sistemas de refrigeração das turbinas ficam sujeitos a
entupimentos e, quando isso ocorre, a geração de energia precisa
ser interrompida.

De modo semelhante, a sociedade também sofre com a presença
do mexilhão-dourado, pois sua forte capacidade de incrustação
pode entupir tubulações de abastecimento de água, drenagem
pluvial e/ou captação de água para a agricultura irrigada. Além
disso, o mexilhão-dourado pode obstruir os sistemas de
resfriamento de indústrias e causar danos a tanques-rede e ao
funcionamento dos motores de barcos.

O mexilhão-dourado (Limnoperna fortunei) é um molusco de água doce, de
3 a 4 centímetros, que possui uma concha com duas valvas articuladas.
Trata-se de uma espécie exótica e invasora, originária do Sudeste Asiático.
Sua presença em rios, lagos e reservatórios de diversas regiões do Brasil,
vem causando problemas aos ambientes onde se reproduz, já que provoca
danos à agricultura irrigada e à pesca, interfere na cadeia alimentar e
prejudica o sistema de abastecimento de água e a geração de energia, já
que entope tubulações.

Introduzido acidentalmente na América do Sul por meio da água de lastro
dos navios, o mexilhão-dourado possui alta capacidade de incrustação,
crescimento acelerado, enorme força reprodutiva e rápida dispersão. Sua
larva fixa-se e cresce em superfícies duras, como cascos e motores de
barcos, tubulações e filtros, rochas, troncos de árvore etc.

Essas características tornam o mexilhão-dourado uma verdadeira praga,
tanto em termos ambientais como econômicos, visto que seu controle
exige investimentos vultosos em medidas de prevenção e remediação.
Trata-se, portanto, de um problema de utilidade pública, uma vez que a
espécie oferece riscos a todos os setores que desenvolvem atividades
associadas ao uso da água.

Colônia de mexilhão-dourado

Mexilhão-dourado (Limnoperna fortunei)

Escada metálica tomada por mexilhão-dourado


