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Ao longo dos vinte anos de invasão de Limnoperna fortunei (Dunker, 1857) na
América do Sul, muitos esforços têm sido empregados para monitorar a dispersão
(Pastorino et al. 1993; Mansur et al. 2003; Darrigran & Damborenea, 2005; Darrigran
et al. 2007; Oliveira, 2009) e os impactos causados nos diferentes ecossistemas
invadidos (Boltovkoy et al. 2006; Sylvester et al. 2007 ; Sardiña, 2008, Marçal & Callil,
2008 e Darrigran & Damborenea, 2011).
A magnitude dos impactos do mexilhão dourado no ambiente está relacionada
com o tamanho populacional e a suscetibilidade do sistema à invasão (Hicks, 2004).
As densidades são altas no inicio da invasão, e com o tempo, vão reduzindo até
alcançar um equilíbrio estável (Mansur, 2003). A atividade de filtração exercida por L.
fortunei afeta diretamente atributos físicos da coluna d’água como fluxo (Boltovskoy et
al. 2006), transparência e penetração de luz (Sylvester et al. 2005; Boltovskoy et al.
2009). O sedimento recebe um aporte de matéria orgânica proveniente da atividade de
filtração e deposição de partículas (Ricciardi et al. 1997; Boltovskoy et al. 2006, 2009)
e os diferentes substratos ocupados por L. fortunei tornam-se mais heterogêneos,
através da criação de novos micro-hábitats intersticiais entre as valvas, possibilitando
proteção contra predadores e maximização da utilização do espaço (Sylvester et al.
2007; Sardiña et al. 2008).
As modificações físicas observadas na coluna d’água, no sedimento e nos
substratos afetam indiretamente as comunidades biológicas (Darrigran & Damborenea,
2011). Cataldo & Boltovskoy (2000) relatam que a comunidade de algas pode ser
afetada de forma positiva ou negativa. A maior penetração de luz na coluna d’água
pode promover um aumento na densidade de populações fitoplanctônicas e no
crescimento de plantas submersas (Boltovskoy et al. 2009). Por outro lado, a atividade
de filtração de densas populações de L. fortunei pode também diminuir a quantidade
de fitoplâncton na coluna d’água que pode ser convertido em biomassa ou ainda ser
depositado no substrato por meio das fezes e pseudofezes (Figura 1).
A Introdução de L. fortunei no rio Paraguai ocorreu em 1999 através da
navegação fluvial que age como dispersor de adultos e larvas planctônicas em rios e
lagos no Pantanal (Mansur et al. 2004; Oliveira et al. 2006). Por conta da pouca
disponibilidade de substratos duros no Pantanal, o mexilhão dourado utiliza raízes e
estolões de macrófitas aquáticas para se fixar (Callil et al. 2006). A arquitetura e o
habitat formado pelas raízes das macrófitas aquáticas favorecem o crescimento de
perifiton (Toft et al. 2003; Poi de Neiff & Neiff, 2006) e aumentam a complexidade
estrutural na região litorânea de lagoas, que abriga os invertebrados nativos e o
bioinvasor L. fortunei (Oliveira et al. 2006).
O interesse em entender o efeito da presença de Limnoperna fortunei na
estrutura da comunidade de invertebrados, associada à macrófitas aquáticas
flutuantes no Pantanal, motivou o desenvolvimento do estudo de Marçal & Callil (2008)
em lagos rasos adjacentes ao rio Paraguai, MT. Desta maneira, discutiremos os
resultados de Marçal & Callil (2008) juntamente com Darrigran et al. (1998) referentes
ao efeito de L.fortunei sobre a comunidade de invertebrados aquáticos. Traçaremos
um paralelo com os dados disponíveis na literatura para Dreissena polymorpha, uma
vez que, as informações disponíveis para o mexilhão zebra podem ser utilizadas para
prever impactos causados pelo mexilhão dourado. Embora os mecanismos impostos
por cada espécie serem similares, o resultado final dentro da comunidade pode ser
bem diferente, dependendo das restrições do ecossistema e das espécies que
compõe a comunidade (Boltovskoy et al. 2006).

Figura 1 – Fluxograma ilustrando os efeitos de Limnoperna fortunei (Dunker, 1857)
sobre as comunidades aquáticas na coluna d’água e no sedimento.
Interferência de L. fortunei na comunidade de Invertebrados Aquáticos
Nematoda
Nematódeos de vida livre são muito abundantes e diversos nos sistemas
aquáticos, além de estarem presentes em todos os tipos de hábitats límnicos (Abebe
et al. 2008). Em locais com presença do mexilhão dourado este grupo é beneficiado e
aumenta sua densidade, como observado por Darrigran et al. (1998) e Marçal & Callil
(2008) (Figura 02A). O mesmo efeito positivo sobre os nematódeos também pode ser
observado em locais invadidos pelo mexilhão zebra (Dreissena polymorpha) (Zaiko et
al. 2009) (Figura 02A). Este aumento significativo na densidade média dos
nematódeos pode estar relacionado à maior quantidade de matéria orgânica e
bactérias, associadas nas fezes e pseudofeces depositadas pelos mexilhões sobre a
superfície do sedimento (Dermott & Kerec, 1997), além de outros fatores específicos
inerentes a cada local invadido (Radziejewska et al. 2009).
Annelida
Oligochaeta
A Classe Oligochaeta, juntamente com as larvas de Chironomidae, são os
principais componentes da fauna de invertebrados, em diferentes tipos de hábitats,
que compõe as comunidades bentônicas em ambientes lênticos e lóticos (Harman,
1982).
No rio de La Plata, Argentina, a densidade média de Oligochaetas aumentou
significativamente com a presença de Limnoperna fortunei (Darrigran et al. 1998),

enquanto que em lagoas marginais ao rio Paraguai nenhum efeito foi observado, a
densidade média de Oligochaetas entre locais invadidos não apresentou uma variação
expressiva (Marçal & Callil, 2008) (Figura 02B). Estudos realizados com Dreissena
polymorpha demonstram relações positivas (Atalah et al. 2010; Ricciard et al. 1997) e
neutras (Zaiko et al. 2009) do mexilhão zebra com a densidade de Oligochaeta
(Figura 02B).
O efeito positivo do mexilhão dourado sobre a densidade de Oligochaetas é
atribuído a biodeposição de nutrientes através das fezes e pseudofezes (Ricciard et
al., 1997). A atividade de filtração remove grandes quantidades de matéria orgânica
particulada da coluna d’água e as depositam no sedimento, aumentando a fonte de
alimentação para Oligochaetas (Sephton et al. 1980; Gonzalez & Downing, 1999).
Outro fator que contribui para favorecimento dos Oligochaetas é
a baixa
disponibilidade de oxigênio nos espaços intersticiais das conchas, devido à
decomposição bacteriana dos biodepósitos (Darrigran & Damborenea, 2011).
Estudos que demonstraram relações neutras entre a presença do invasor e a
densidade de Oligochaetas atribuem esse resultado ao comportamento específicos de
cada espécie (Karateyev et al. 2010). Influências antropogênicas também podem
afetar na densidade de Oligochaetas. Nalepa et al. (2003) argumentam que os efeitos
do mexilhão zebra nos Oligochaetas são insignificantes em comparação com os
efeitos do nível de fósforo na água.
Hirudinea
Hirudinea é uma classe representante do filo Annelida, formada
predominantemente por invertebrados de água doce, que podem ser encontrados em
todo o mundo (Klemm, 1972). Nos locais invadidos pelo mexilhão dourado e mexilhão
zebra a densidade média dos hirudíneos aumenta (Figura 02C). Esse efeito esta
correlacionado com o aumento da abundância de invertebrados nas agregações de
mexilhões, o que gera consequentemente, o aumento da disponibilidade alimentar das
espécies carnívoras, como os hirudineos (Zaiko et al. 2009).
Mollusca
Gastropoda
Os Gastrópodes correspondem à maior e mais bem sucedida classe dentro do
filo Mollusca, principalmente pela grande variedade de hábitats que ocupam e papeis
funcionais que desempenham (Meier-Brook, 1984). Em locais invadidos por mexilhão
dourado foram observados diferentes efeitos sobre a densidade da classe Gastropoda.
Darrigran et al. (1998), em estudo realizado na rio da Prata, observou uma relação
positiva entre mexilhão dourado e gastrópodes. Já Marçal & Callil (2008) no Pantanal,
demonstraram uma relação negativa. Em estudos realizados com o mexilhão zebra,
também foram registrados efeitos positivos (Horvath et al. 1999; Mortl, 2003) e
negativos (Zaiko et al. 2009) (Figura 02D).
Os diferentes efeitos nas densidades, tanto na presença de mexilhão dourado
como para mexilhão zebra, podem estar relacionados com os papeis funcionais de
cada espécie de gastrópode. Physella sp. (Pulmonata; Physidae) alimenta-se
principalmente como um raspador, sendo beneficiada com a presença do mexilhão,
que estimula o crescimento de algas através de claridade da água. Enquanto Bithynia
tenatculata (Prosobranchiata; Bithyniidae) é filtradora, e dessa forma compete por
comida com mexilhões zebra (Mortl, 2003). Darrigran et al. (1998) também registrou
que algumas espécies endêmicas, como Gundlachia concentrica (Ancylidae) e Chilina
fluminea (Chilinidae) que eram abundantes antes da invasão diminuiram em números
ao longo do tempo, enquanto Heleobia piscium (Cochiolidae) aumentou em proporção
direta com a densidade de L. fortunei.
Bivalvia

Em relação aos demais Bivalves, organismos principalmente filtradores, nas
lagoas marginais ao rio Paraguai invadidas por L. fortunei a densidade apresentou um
discreto aumento (Figura 01E). Em locais invadidos por Dreissena polymorpha
podemos observar que ocorreu tanto efeito positivo como negativo sobre outros
bivalves (Figura 02E). A redução na abundância de bivalves tem sido geralmente
registrada (Ward & Ricciardi, 2007; Zaiko et al. 2009) na presença de mexilhões zebra.
Segundo Karateyev et al. (2007) os Unionoides ligados com mexilhão zebra podem ter
dificuldade de enterrar e movimentar a concha através do sedimento. A ligação dos
mexilhões pode impedir os Unionoides de abrir suas conchas para a respiração,
alimentação e reprodução.

Figura 02 – Variação na densidade média de invertebrados aquáticos em locais
invadidos e não invadidos por Limnoperna fortunei e Dreissena polymorpha. A =
Nematoda, B = Oligochaeta, C = Hirudinea, D = Gastropoda, E = Bivalvia. Os números
representam as fontes dos dados: 1 = Darrigran et al. (1998), 2 = Marçal & Callil
(2008), 3 = Atalah et al. (2010), 4 = Horvath et al. (1999), 5 = Mortl (2003), 6 = Zaiko et
al. (2009), 7 = Ricciard et al. (1997). Os valores de densidade foram logaritimizados
para permitir a comparação entre as fontes de dados.

Crustacea
Os micro-crustáceos planctônicos são representados neste trabalho pelos
grupos Amphipoda, Cladocera, Copeoda e Isopoda. A presença de Limnoperna
fortunei provocou apenas uma leve redução na densidade destes micro-crustáceos
(Figura 02A). Enquanto que na presença de Dreissena polymorpha ocorreu sempre
um efeito positivo, com aumento da densidade (Atalah et al. 2010, Mortl, 2003, Zaiko
et al. 2009) (Figura 03A).
A maior complexidade estrutural do habitat, gerada pela presença dos
mexilhões, proporciona aos micro-crustáceos maior chance de fugir da predação, já
que fazem parte da dieta de vários outros organismos, e desta forma aumentam suas
densidades (Beekey et al. 2004). Gonzalez & Downing (1999) argumentam que
Gammarus roeseli (Amphipoda) também é beneficiado pela biodeposição de D.
Polymorpha, portanto, o aumento da matéria orgânica também afeta a densidade
destes organismos.
Insecta
A classe Insecta ou Hexapoda, que contém mais de 750.000 espécies
descritas é o maior grupo de animais no mundo. Embora sejam essencialmente
animais terrestres, os insetos também ocupam habitats aquáticos, principalmente na
fase imatura (Ruppert & Barnes, 1996).
Chironomidae
As larvas da família Chironomidae possuem elevada diversidade e densidade
em ecossistemas de água doce, participando significativamente na composição da
biota aquática (Callil & Cruz, 2009). Em locais invadidos pelo mexilhão dourado a
densidade de larvas de Chironomidae não variou (Darrigran et al. 1998) ou até sofreu
efeito negativo (Marçal & Callil, 2008) (Figura 02B). Enquanto que na presença do
mexilhão zebra o efeito na densidade de larvas de Chironomidae foi sempre positivo
(Figura 03B).
O aumento na densidade de larvas de Chironomidae pode ser determinado pela
menor capacidade de forageamento dos peixes, devido à maior complexidade
estrutural do local (Beekey et al. 2004). Assim como os micro-crustáceos que possuem
maior chance de fugir dos predadores, as larvas de Chironomidae, como Chironomus,
também encontram refúgio entre as conchas e acabam beneficiadas. Para Botts et al.
(1996) e Mortl (2003) o aumento da densidade pode estar relacionado a maior fonte de
alimentação gerada pela biodeposição das fezes e pseudofezes do mexilhão zebra.
Coleoptera
Os coleópteros aquáticos ocupam uma ampla variedade de ambientes
aqüíferos, incluindo lagos, riachos e estuários (Benetti et al. 1998). Nas lagoas
marginais ao rio Paraguai invadidas por L. fortunei a densidade de coleópteros sofreu
efeito negativo, diminuindo significativamente (Marçal & Callil, 2008) (Figura 03C). Ao
contrário, a ordem coleóptera parece ser beneficiada com a invasão de D. polymorpha,
tanto Horvath et al. (1999) e Zaiko et al. (2009) registraram a presença de coleópteros
somente depois da presença do mexilhão zebra (Figura 03C).
Ephemeroptera
As larvas de Ephemeroptera habitam principalmente rios de regiões tropicais e
subtropicais (Tundisi & Tundisi, 2008), e são comumente utilizadas como indicadores
ambientais, devido à sua exigência por águas bem oxigenadas (Callil & Cruz, 2009).
Sua densidade média não varia com a presença ou ausência do bioinvasor
Limnoperna fortunei (Figura 03D). Enquanto que na presença de D. polymorpha,
larvas de Ephemeroptera sofrem efeito positivo, aumentando sua densidade média
(Figura 03D).

Larvas de Ephemeroptera são raspadoras de superfície (Tundisi & Tundisi,
2008), desta maneira, podem ser beneficiadas com a presença do mexilhão zebra,
que altera a disponibilidade de nutrientes nos habitat por deposição de fezes e
pseudofezes (Mortl, 2003). A depuração dos nutrientes de mexilhão zebra também
pode conseguir estimular o crescimento de perifiton e assim atrair raspadores
(Ricciard et al. 1997).
Trichoptera
Larvas de Trichoptera, assim como Ephemeroptera, são utilizadas como
indicadoras ambientais, devido suas exigências por águas bem oxigenadas. Uma
característica marcante deste grupo é a capacidade de construção de abrigos fixos,
casas e tubos (Callil & Cruz, 2009). Na presença de L. fortunei diminuiu sua densidade
média, sofrendo efeito negativo (Figura 03E). Enquanto que na presença de D.
polymorpha o efeito foi sempre positivo, aumentando a densidade média de larvas de
Trichoptera (Figura 03E).
A densidade de larvas de Trichoptera pode variar dependendo da influência
especifica de cada espécie. Grandes larvas, como Polycentropodidae, são territoriais e
evitam receber água previamente filtrada por seus vizinhos, dessa forma, competem
com mexilhões por posições ótimas no substrato (Ricciard et al. 1997). Por outro lado,
pequenas larvas podem ser beneficiadas ao explorar as correntes de filtração do
mexilhão zebra. Larvas Brachycentrus orientam-se para a abertura anterior e ficam
expostas à corrente de filtração do mexilhão zebra; nesta posição, as larvas são
capazes de fazer a filtração de particulas de alimentos recebidos. (Ricciard et al.
1997).

Figura 03 – Variação na densidade média de invertebrados aquáticos em locais
invadidos e não invadidos por Limnoperna fortunei e Dreissena polymorpha. A =
Crustacea, B = Chironomidae, C =Coleoptera, D = Ephemeroptera, E = Trichoptera.
Os números representam as fontes dos dados: 1 = Darrigran et al. (1998), 2 = Marçal
& Callil (2008), 3 = Atalah et al. (2010), 4 = Horvath et al. (1999), 5 = Mortl (2003), 6 =
Zaiko et al. (2009), 7 = Ricciard et al. (1997). Os valores de densidade foram
logaritimizados para permitir a comparação entre as fontes de dados.

Considerações Finais
A análise da literatura disponível sobre a relação entre L. fortunei e a
comunidade de invertebrados aquáticos mostra que os efeitos podem ser positivos ou
negativos dependendo do grupo taxonômico considerado. A comparação entre os
dados de L. fortunei em diferentes regiões da América do Sul e Dreissena polymorpha
na América do Norte e Europa, demonstra padrões distintos de efeitos sobre a
comunidade de invertebrados aquáticos.
Apesar da irregularidade dos efeitos, observamos um padrão de favorecimento
para os grupos Nematoda, Annelida e Chironomidae, atribuído pela maioria dos
autores, ao incremento de matéria orgânica oriunda das fezes e pseudofezes, bem
como o aumento da complexidade estrutural dos substratos causado pela presença do
macrofouling. Tal padrão de favorecimento não é observado para o estudo realizado
por Marçal & Callil (2008) em lagoas no Pantanal.
Os efeitos divergentes observados para L. fortunei no Pantanal podem estar
associados a fatores como o tempo de invasão, que é menor em comparação as
demais regiões consideradas. Outro diferencial é a disponibilidade sazonal das
macrófitas aquáticas, que constituem o principal substrato para colonização. Devido a
essas restrições, a população de mexilhão tem suas densidades limitadas,
provavelmente minimizando os impactos sobre as comunidades nativas.
Contudo, consideramos que a ação de L. fortunei sobre as comunidades de
invertebrados podem ocorrer de maneira muito variável, dependendo do
comportamento e nicho trófico dos organismos que compõe a comunidade, bem como
a restrições do ambiente para o desenvolvimento da população do invasor.
Destacamos ainda a necessidade da realização de monitoramento contínuo da
invasão de L. fortunei na bacia do Alto Paraguai, bem como estudos com
delineamentos amostrais que permitam identificar os efeitos específicos desse invasor
sobre diferentes nichos tróficos dos sistemas.
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