Grupo de Trabalho- Moluscos Invasores – Padronização metodológica. Resumo XIX EBRAM

O desafio da padronização metodológica frente às questões da bioinvasão.
Cláudia T. Callil*
* Departamento de Biologia e Zoologia, Instituto de Biociências – Universidade Federal do Mato
Grosso. Núcleo de Estudos Ecológicos do Pantanal – NEPA. callil@cpd.ufmt.br
A arte da ciência está em elaborar uma hipótese sucinta o suficiente para que possa ser exequível,
e complexa o necessário para capturar a idéia central do problema (Magnussom & Mourão,
2003). Frente à invasão do mitilideo Limnoperna fortunei (Dunker, 1857) estamos diante de um
bom desafio. Mas este não é o único, bem sabemos, temos aí as corbiculas, a Achatina fulica
Bowdich, 1822, e o Melanoides tuberculatus (Müller, 1774), entre tantos outros moluscos
exóticos marinhos de comportamento invasivo. Quando pensamos na dimensão que a recente
invasão do mexilhão atingiu, nas drásticas conseqüências instaladas e ainda, naquelas
eminentemente possíveis, tomamos consciência de que este problema deve ser encarado com
responsabilidade por diferentes setores da sociedade. Tal fato nos induz a uma séria reflexão que
sobrepuja a individualidade dos grupos de pesquisas. Estamos começando a aprender trabalhar de
maneira integrada, e a tão falada inter e multi-diciplinariedade como atitude cientifica, já
proposta a mais de três décadas, ainda é uma prática embrionária na Malacologia, que agora
invade as nossas portas e nos obriga a questionar como vamos lidar com esta nova condição.
Estamos diante de uma situação modelo, passível de aplicação da recente Teoria de Sistemas
Complexos (Capra, 2001). Não cabe mais neste momento, nos encapsularmos em nossos
laboratórios e nos restringirmos apenas ao que é de nosso domínio. Precisamos pensar na criação
de cursos de capacitação de técnicos, mestres e doutores com o objetivo de lidar com eficiência
perante as bioinvasões. Precisamos estruturar e disponibilizar um banco de metadados.
Precisamos organizar protocolos de obtenção destes dados para que posteriormente possam ser
comparados. Precisamos começar a desenhar um modelo de monitoramento para o controle da
dispersão, que seja possível de ser executado. Não adianta ficarmos idealizando propostas
teóricas mirabolantes enquanto, por exemplo, o mexilhão ocupa o Pantanal em direção a
Amazônia. O tempo é escasso. A invasão do mexilhão dourado segue em uma velocidade muito
maior do que aquela que necessitamos para sensibilizar um político ou capacitar um pesquisador.
É realmente um grande desafio! Diferentes estudos que tem gerado várias publicações (Cataldo &
Boltovskoy, 2000; Cataldo et al. 2003; Darrigran & Pastorino,1993, 1995, 2003; Darrigran & de
Drago, 2000; Darrigran, et al. 1998a, 1998b, 1999; Mansur et al. 1999, 2003, 2004; Montalto &
de Drago 2003; Morton, 1973, 1982, Oliveira, 2000; Pastorino et al. 1993; Penchaszadeh et al.,
2000; Pinheiro, 2003;Ricciardi, 1998; Takeda et al., 2003;Uryu et al. 1996.), as quais tem tido
muito significado para começarmos a entender o comportamento desta espécie. Politicamente, a
criação da força tarefa por iniciativa do MMA (2003) auxiliou no processo de divulgação do
problema. As agências de fomento já começam a dimensionar e disponibilizar recursos voltados
para pesquisa em bioinvasão (CTHidro/CNPq, 2003, FAPEMAT, 2004). O setor energético tem
se organizado para lidar com o problema em suas trubinas, trocadores de calor, barragens e
reservatórios (reuniões já feitas), mas ainda não temos métodos, técnicas e tecnologias para
atuarmos com eficiência. E o desafio continua. Na área científica é necessário um
comprometimento maior com o método e com a aplicabilidade dos conhecimentos produzidos. A
Malacologia no Brasil, tem uma forte tradição nas escolas descritivas, longe de estar fazendo uma

apologia única e exclusiva à ciência aplicada, é unânime a magnitude dos valores relacionados a
produção do conhecimento básico. Entretanto precisamos achar rapidamente a fórmula de
conversão destes conhecimentos em ação. Como os produtos parciais produzidos pelos vários
grupos de pesquisas que atuam com diferentes abordagens, possam ser comparados produzindo
um produto final eficiente e coeso? Em termos teóricos, inicialmente precisamos construir um
modelo, possível de ser manejado e que, quando executado, se ajuste às diferentes realidades
regionais e habilidades profissionais. Ainda existe a necessidade de estarmos elaborando um
protocolo que ofereça uma uniformização metodológica permitindo uma análise comum dos
dados produzidos. A divulgação dos problemas e soluções, referentes à bioinvasão, também deve
ser usada como um poderoso instrumento no combate a introdução de espécies exóticas e
controle da dispersão das espécies invasoras. Finalmente se faz necessário desenvolver uma
habilidade no diálogo entre as instituições responsáveis por monitorar e fiscalizar as vias de
acesso destas espécies. Só assim estaremos demonstrando experiência e atingindo uma
maturidade necessária que a ciência nos desafia.
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