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Resumo 

O Limnoperna fortunei é um molusco bivalve de água doce, originário do Sudeste 

Asiático. Conhecido como mexilhão dourado, esse organismo em pouco tempo se dispersou 

por várias bacias hidrográficas da Argentina, Brasil, Paraguai, Bolívia e Uruguai, causando 

grandes prejuízos ambientais e econômicos. No Brasil, esta espécie tem causado grandes 

prejuízos a sistemas de captação de água e usinas hidrelétricas. No presente trabalho, foi 

realizado um estudo sobre os padrões de rompimento do bisso do Limnoperna fortunei e das 

estruturas envolvidas no mecanismo de adesão do mesmo a substratos. O estudo das 

estruturas envolvidas no mecanismo de adesão foi realizado através de análises histológicas. 

Estas mostraram a presença de inúmeras vilosidades, pêlos e muco em toda a superfície 

externa do pé, o que aumenta a superfície de contato e conseqüentemente a adesão ao 

substrato. O pé do Limnoperna fortunei é formado por um tecido de preenchimento com 

diferentes tipos celulares envolvidos nos mecanismos de adesão e locomoção. O bisso do 

Limnoperna fortunei é produzido por uma região formada por vários canalículos que 

conduzem a secreção adesiva até o exterior. O ponto de projeção do bisso no corpo do 

mexilhão dourado é uma região reforçada por fibras de colágeno, o que mantém o bisso 

fortemente aderido ao corpo animal. O bisso do Limnoperna fortunei é constituído por um 

eixo principal do qual partem filamentos secundários. Para o estudo do padrão de 

rompimento, foram selecionados 3 diferentes tipos de materiais para a fixação de mexilhões 

dourados: cobre, teflon e vidro. O cobre provocou efeito letal em 100% dos mexilhões 

testados. A falha adesiva ocorreu apenas no teflon. Os filamentos dos bissos aderidos ao vidro 

e ao teflon romperam em duas regiões distintas: uma próxima ao corpo - região X e outra 

distante do corpo - região Y. Foram observados também, nestes filamentos, dois tipos 

distintos de rompimento: superfície estirada de ruptura tipo estricção e superfície plana de 

ruptura transversal. O estudo histológico e dos padrões de rompimento servirão de base para 

trabalhos posteriores que envolvam a resistência dos mexilhões à forças de tração aplicadas à 

sua  remoção mecânica, bem como o conhecimento básico das estruturas envolvidas no 

mecanismo da adesão para aplicações em outras áreas de estudo. 

 

Palavras chave: Limnoperna fortunei, estudo histológico, padrão de rompimento 
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Abstract 

Limnoperna fortunei is a freshwater mussel, originate from Southwest Asia. Known as 

golden mussel, this organism had spread throughout Argentinean, Brazilian, Paraguayan, 

Bolivian and Uruguayan water basins causing great environmental and economical prejudice. 

In Brazil it has been causing damages to water catchment systems and hydroelectric plants. In 

the present work, a study of byssus filaments failure and fracture as well as of the structures 

involved with the adhesion mechanisms of the mussels to different substrates is presented. 

The study of the structures involved with the adhesion mechanism was based on histological 

analysis, which showed a presence of uncountable villi, hair and mucus all over the external 

foot surface, increasing the contact surface, therefore the adhesion to the substrate. The 

Limnoperna fortunei´s foot is formed by a filler tissue with different types of cells involved 

with the adhesion and locomotion mechanisms. The byssus is produced in a region formed by 

many small channels that lead to secretion adhesive to the outside. The projection point of the 

byssus in the goldem mussel´s body is a region reinforced by collagen fibers which sustain 

the byssus strongly adhered to the animal´s body. The byssus of Limnoperna fortunei is 

composed of a main filament from which secondary filaments derive. To study the failure 

pattern 3 different types of materials were selected: cupper, teflon and glass. Cupper had a 

lethal effect over 100% of the tested mussels. The adhesive failure took place only on the 

teflon substrate. The byssus filaments adhered to the glass and to teflon fractured in two 

regions: X (next to the body) and Y (away from body).  Two types of fracture were observed: 

stretched surface rupture type, and flat surface transverse rupture. The histological study and 

the disruption patterns serves as a basis for further studies involving the resistance of the 

mussel pulling forces applied to its mechanical removal, as well as basic knowledge of the 

structures involved in the mechanism of adhesion, for applications in other fields of study. 

 

Key words: Limnoperna fortunei, histological study, disruption pattern 
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Capítulo 1: Introdução 

 O crescimento exponencial da população humana tem provocado diversos tipos de 

impactos ambientais que contribuem para a perda da biodiversidade do planeta. Os principais 

tipos de impactos ambientais relacionados com a perda da biodiversidade são: espécies 

exóticas invasoras, conversão de ambientes para uso humano e as mudanças climáticas 

(CARLTON e GELLER, 1993). 

As espécies exóticas invasoras são aquelas que se alastram rapidamente para além dos 

locais onde foram introduzidas passando a interferir no desenvolvimento natural das 

comunidades invadidas; substituem, por competição, espécies que estão no seu ambiente 

natural, podendo levar as mesmas a extinção; podem alterar propriedades químicas do solo, o 

ciclo de nutrientes e regime hídrico (DARRIGRAN e DRAGO, 2000). 

 Ao contrário de alguns impactos ambientais comuns, os provocados pelas espécies 

exóticas invasoras não desaparecem ao longo do tempo, apenas se agravam e somente são 

reversíveis e controláveis através da interferência humana. Para Darrigran e Drago (2000), 

essas invasões biológicas não representam somente um grave problema ambiental, mas 

também um grande problema de ordem social e econômica. Espécies invasoras podem 

comprometer o potencial pesqueiro e com isso atingir o comércio e a economia local, podem 

causar prejuízos operacionais e, conseqüentemente, financeiros a indústrias, usinas, ao setor 

de transportes dentre outros. Diante destes fatos, as invasões biológicas podem causar grandes 

prejuízos à sociedade, à economia e ao ecossistema. 

 As espécies invasoras podem ser introduzidas em um ambiente de maneira natural ou, 

como ocorre na maioria dos casos, pelas atividades humanas, tendo uma forte relação com a 

expansão e globalização do comércio. Através da navegação marítima, por exemplo, já foram 

transportados grandes números de espécies de plantas e animais de um lugar a outro do 

planeta, de forma intencional ou acidental (DI CASTRI, 1989). Diferentes tipos de 

embarcações tem sido um vetor efetivo de transporte não só de pessoas, mas também de 

vários organismos como artrópodes, mamíferos, moluscos e outros invertebrados, etc 

(CARLTON, 1999). A intensificação do comércio marítimo tem aumentado 

significativamente o intercâmbio de espécies exóticas invasoras, sendo que a principal via de 

introdução destas espécies nos portos de todo o mundo é a descarga de água de lastro (SILVA 

e SOUZA, 2004).  

Uma das formas de introdução de espécies exóticas é a água de lastro. Qualquer 

volume sólido ou líquido colocado em um navio para garantir sua estabilidade e condições de 

flutuação, é definido como lastro (Comitê de Operações em Água de Lastro, 1996). A água de 



 2  

lastro é usada em compartimentos específicos dos navios e é responsável por manter a 

estabilidade em manobra e flutuação. Ela pode carregar diferentes espécies aquáticas que 

serão transportadas e introduzidas em um novo ambiente.  

 Diversas espécies de água doce podem ser transportadas através do oceano em tanques 

de “água de lastro” de navios (Figura 1.1) sendo introduzidas em áreas de portos estuarinos, 

podendo então invadir os ecossistemas de água doce interligados. É o caso do molusco 

bivalve invasor de origem asiática Limnoperna fortunei (DUNKER, 1857), conhecido como 

mexilhão dourado (Figura 1.2 A).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.1- Navio descarregando água de lastro – Site IEAPM (Instituto de Estudos do Mar Almirante 

Paulo Moreira - www.ieapm.mar.mil.br). 

  

 

O mexilhão dourado se tornou um problema ambiental em rios e lagos brasileiros, 

além das bacias hidrográficas Argentina e Uruguaia. De acordo com registros da Capitania 

dos Portos de Porto Alegre, sua entrada no Brasil aconteceu pelo Rio da Prata no Rio Grande 

do Sul, provavelmente por água de lastro de navios vindos da Argentina. Segundo Mansur et 

al. (2003), sua expansão aconteceu de forma rápida, devido à facilidade de reprodução e 

fixação. 

Os prejuízos associados a expansão descontrolada do mexilhão dourado acontecem, 

principalmente no setor de geração de energia e transportes (Figura 1.2 B e C). Nas usinas 

hidrelétricas, os mexilhões podem obstruir tubulações e prejudicar a operação de 

equipamentos submersos, além disso, sua incrustação em turbinas obriga o desligamento das 

mesmas para freqüentes limpezas, resultando em grandes perdas econômicas.  
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Figura 1.2 A- Exemplar adulto de Limnoperna fortunei; Pé utilizado para sondar o substrato (seta). B e 

C mostram incrustação de Limnoperma fortunei em filtros de água bruta do sistema de refrigeração da 

usina de Ilha Solteira – CESP/SP. 

 

O Limnoperna fortunei é uma espécie nova em bacias brasileiras, e por isso, há uma 

carência de estudos sobre a mesma. O desenvolvimento de tecnologias específicas para esta 

espécie é de extrema importância para o seu controle.   

Os agentes químicos são, atualmente, a alternativa mais usada no combate à espécie 

invasora Limnoperna fortunei. Porém, estes normalmente possuem alto poder biocida, o que 

oferece risco às espécies naturais do ambiente e, além disso, podem causar danos ao ser 

humano e equipamentos. De acordo com Faria et al. (2006) as pesquisas mais recentes a 

respeito de recobrimentos anti-incrustantes estão focadas em materiais não tóxicos, onde suas 

características físico-químicas atuem de forma que não haja uma aderência desses 

organismos. 

  Sabe-se que o L.fortunei produz uma estrutura denominada bisso que permite sua fixação 

a uma grande variedade de substratos rígidos. Conhecer este mecanismo de fixação bem como 

identificar as estruturas envolvidas no mesmo são de grande importância para o 

desenvolvimento de tecnologias que possam dificultar ou até mesmo impedir sua adesão aos 

substratos. Além disso, o conhecimento sobre as estruturas envolvidas no mecanismo de 

C 
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adesão do L.fortunei é importante para se entender o processo de interação das mesmas com a 

superfície dos substratos.  

Segundo Faria et. al. (2005) o Limnoperna fortunei consegue se aderir em várias 

superfícies submersas, como madeira, rocha, plástico e até vidro. Essa espécie exótica está 

causando graves problemas ambientais, tais como aumento dos processos de biomagnificação, 

bioacumulação de cianotoxinas (PORTA, 2001; VILLAR et al., 1999; RÜCKERT et al., 

2004). Este fato levou o Ministério do Meio Ambiente (MMA) a ações de alta prioridade. Em 

22 de dezembro de 2003, editou-se a Portaria n.º 494, que criou uma força-tarefa nacional 

(FTN), composta por representantes de 7 ministérios e 13 entidades ligadas aos setores de 

geração de energia, abastecimento e meio ambiente, para pesquisá-lo e tentar controlar a 

expansão do Mexilhão Dourado. 

 Segundo Matsui et al. (2001) os filamentos do bisso tendem a se aderir fortemente a 

superfícies com alta energia livre superficial. Neste tipo de superfície verifica-se a tendência 

de que o molusco se desligue preponderantemente com o rompimento dos fios de bissos. Já 

em substratos com baixa energia livre superficial a tendência é se desprender através de falhas 

adesivas. A força de aderência do bisso ao substrato pode estar relacionada com a energia 

livre superficial característica de cada material. Este fato também pode influenciar o padrão 

de rompimento dos filamentos do bisso, que poderá ser diferente para cada material. Foram 

selecionados então, 3 tipos de materiais com valores distintos de energia livre superficial para 

o estudo dos padrões de rompimento: vidro, cobre e teflon. 

O conhecimento sobre o padrão de rompimento dos filamentos do bisso do 

Limnoperna fortunei pode servir de base para estudos que envolvam a fixação do mexilhão a 

substratos, obtendo-se assim uma melhor compreensão das propriedades físicas e químicas da 

superfície dos substratos que possam influenciar ou não a fixação do Limnoperna fortunei e, 

conseqüentemente auxiliar no desenvolvimento de tecnologias para o controle desta espécie 

invasora.  

A identificação das estruturas envolvidas no mecanismo de fixação do Limnoperna 

fortunei através de análise histológica servirá como uma referência para estudos sobre a 

interação destas estruturas com a superfície do substrato.  

O estudo sobre o padrão de rompimento dos filamentos do bisso em diferentes tipos de 

materiais bem como a identificação de estruturas envolvidas no mecanismo de adesão do 

Limnoperna fortunei, poderá nos dar alternativas que dificultem e conseqüentemente 

minimizem a incrustação do mesmo em estruturas submersas dentro de padrões sustentáveis, 
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ou seja, que não provoquem danos a espécies naturais do ambiente, ao ser humano e aos 

equipamentos. 

 

 

 

Capítulo 2: Objetivos 

 

2.1- Objetivo Geral 

Gerar conhecimentos relacionados à fixação do Limnoperna fortunei que possam 

contribuir para novas formas de controle desta espécie invasora bem como minimizar os 

danos ao meio ambiente. 

 

2.2- Objetivos específicos 

- Identificar as estruturas envolvidas no mecanismo de adesão do Limnoperna fortunei 

a substratos sólidos.  

- Identificar morfologicamente estruturas formadoras de bisso. 

- Identificar padrões de rompimento de bissos do Limnoperna fortunei em condições 

de ensaios de tração. 
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Capítulo 3: Revisão Bibliográfica  

 

3.1- Biologia do Limnoperna fortunei 

 

O Limnoperna fortunei, conhecido como mexilhão dourado, é um molusco bivalve da 

família Mytilidae. Todos os bivalves possuem o corpo protegido por uma concha composta 

por duas valvas (direita e esquerda) unidas por um ligamento no lado dorsal do animal 

(RUPPERT et al., 2004). Assemelha-se a um mexilhão marinho, porém vive somente em 

água doce ou em águas salobras, com baixíssima salinidade (DARRIGRAN e DRAGO, 

2000). 

O Limnoperna fortunei é um molusco dióico e de fecundação externa. Possui rápida 

maturação sexual, grande capacidade reprodutora e de dispersão. Apresenta um considerável 

poder adaptativo aos ambientes que invade. Após a fecundação, há o desenvolvimento de uma 

larva planctônica de vida livre (larva D), logo em seguida passa para um estágio nadador 

bastante ativo (larva véliger) e posteriormente para o último estágio larval (pedivéliger) em 

que um pé se desenvolve e permite a fixação da mesma aos substratos (Figura 3.1 a, b e c) 

(CATALDO e BOLTOVSKOY, 2000). 

Os mexilhões são geralmente encontrados formando grandes colônias, fixados sobre 

rochas, areia ou lama. (Figura 3.1.d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1- Estágios larvais de Limnoperna fortunei. a. larva D; b. larva véliger ;  c. larva  pedivéliger 

(Cataldo e Boltovskoy, 2000). d. Exemplares adultos do mexilhão dourado aderidos a uma bóia de 

metal sinalizadora de rio no ambiente. 
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A maioria dos mexilhões bivalves se adere aos substratos através de filamentos de 

base protéica denominada bisso (Figura 3.2). Na maior parte dos bivalves, o mesmo é 

secretado por uma glândula localizada na base do pé muscular dos mexilhões (MORTON et 

al., 1998). A secreção do bisso permite a aderência dos mexilhões a uma grande variedade de 

substratos rígidos (MORTON, 1973). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2- Esquema mostrando seção transversal de um molusco identificando o pé e os filamentos 

do bisso (CARRINGTON, 2002). 

 

 

 

3.2- Distribuição Geográfica do Limnoperna fortunei 

  

 A distribuição geográfica do Limnoperna fortunei era restrita ao sudeste asiático, em 

especial à China. Em 1966, foi reportado como uma espécie invasora em Hong Kong, em 

1991 no Japão e na América do Sul (PASTORINO et al., 1993; DARRIGRAN e DRAGO, 

2000).  

Na América do Sul, o Limnoperna fortunei foi registrado pela primeira vez no 

Balneário Bagliardi no Rio de la Plata (Argentina) em 1991. Espalhou-se, desde então, pela 

bacia do rio da Prata e do rio Paraná. Em 1999, já se encontrava na Argentina, Brasil, 

Paraguai e Uruguai (DARRIGRAN e DRAGO, 2000) (Figura 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 Pé muscular 

Filamentos do bisso 
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Figura 3.3- Rota de Dispersão do mexilhão dourado na América do Sul 2010 – Site IEAPM (Instituto 

de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira - www.ieapm.mar.mil.br). 

 

 

A introdução do Limnoperna fortunei na América do Sul ocorreu provavelmente 

através da água de lastro de navios vindos da Coréia e de Hong Kong (DARRIGRAN e 

PASTORINO, 1995). Isto pode ser explicado pelo fato da chegada da espécie em Buenos 

Aires no ano de 1991 ter ocorrido no período com os picos mais altos de intercâmbio 

comercial entre China e Argentina (MANSUR et al., 2003). 

No Brasil, o primeiro registro da presença do Limnoperna fortunei foi na década de 

90, na área do Delta do Jacuí, em frente ao porto de Porto Alegre (RS) (MANSUR et al., 

1999). 

Em 2001, a espécie foi encontrada no Rio Paraná, na Usina de Itaipu e em 2002, em 

usinas hidrelétricas a montante de Itaipu. Em 2002, também teve seu primeiro registro no 

estado de São Paulo, no município de Rosana e, em 2003, já estava na usina hidrelétrica de 

São Simão da Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG. Em 2004, foi 

reportado na usina hidrelétrica de Barra Bonita no rio Tietê, na represa de Ilha Solteira em 

São Paulo e no Rio Paraná até a foz com o rio Paranaíba, que inclui as usinas de Porto 

Primavera, Jupiá e Ilha Solteira.  
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No Rio Grande do Sul, o mexilhão dourado foi encontrado pela primeira vez em 1998 

e hoje se tornou comum no estuário do Rio Guaíba e outros corpos de água adjacentes 

(MANSUR et al., 2003).  

3.3- Apresentação do Problema 

 

3.3.1- Águas de lastro e Bioinvasão 

 

Quando um navio está descarregado, seus tanques recebem água de lastro para manter 

sua estabilidade, balanço e integridade estrutural. Esta água (água de lastro) é coletada nas 

baías, estuários e oceanos. Ao se carregar o navio, a água é lançada ao mar, rios, etc.  

A água de lastro, por ser uma água natural, sem qualquer tipo de tratamento ou 

desinfecção carrega junto consigo diversos organismos presentes normalmente nestas águas. 

O navio então além da água de lastro recebe também diversos organismos que serão 

transportados de um lugar para outro. Ao se descarregar a água de lastro em um local 

diferente de onde foi coletada, os organismos presentes na água serão introduzidos em um 

novo ambiente onde poderão se tornar espécies invasoras.  

Segundo Bashtannyy et al. (2001) calcula-se que de 12 bilhões de toneladas de água 

de lastro são transferidas anualmente em torno do mundo e estas podem conter 

aproximadamente 4.500 espécies aquáticas diferentes. Para Mansur et al. (2003), a água de 

lastro e a bioincrustação têm sido vistas como os principais mecanismos de transporte de 

espécies exóticas.  

De acordo com a Conferência Diplomática para Adoção de Convenção Internacional 

para o Controle e Gestão da Água de Lastro de Navios e Sedimentos, 2004, a descarga de 

água de lastro é a via mais importante de introdução de espécies exóticas em todo o mundo, 

ameaçando e comprometendo o equilíbrio ecológico dos ambientes invadidos.  

 

3.3.2- Impactos ambientais e econômicos causados pelo Limnoperna fortunei 

 

O Limnoperna fortunei possui características que facilitam a sua capacidade de 

dispersão nos ambientes que ocupa: presença do bisso (estrutura que permite a fixação em 

qualquer tipo de substrato duro), crescimento rápido e presença de estágio larval planctônico 

(MORTON, 1973; RICCIARDI, 1998). Além disso, características típicas de espécies 

invasoras: ciclo de vida curto, ampla tolerância ambiental e associação a atividades de origem 

antrópica. 
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 Muitos são os impactos ambientais e econômicos que podem ser provocados pelo 

crescimento descontrolado de L. fortunei (DARRIGRAN e DRAGO, 2000). 

 O mexilhão dourado é um molusco bivalve filtrador e acumulador de poluentes 

ambientais (PORTA, 2001); (VILLAR et al., 1999). Sendo assim, a introdução de uma 

espécie tão abundante e que bioacumula compostos poluentes em um ambiente aquático 

promove, evidentemente, o aumento dos processos de biomagnificação. A biomagnificação 

pode afetar drasticamente atividades econômicas associadas, como a pesca e a piscicultura já 

que pode causar problemas ao consumo de organismos aquáticos. Para Rückert et al. (2004) o 

L. fortunei, no rio Paraná, gera um grande risco de bioacumulação de cianotoxinas já que 

utiliza Microcystis viridis (espécie altamente tóxica) para a sua alimentação. 

 A maioria dos peixes que se alimentam do mexilhão dourado não consegue digerir as 

valvas dos mesmos, o que pode comprometer o sistema digestivo destes peixes e levar à 

morte de vários indivíduos. 

 Segundo Ricciardi et al. (1997), a introdução da espécie invasora Dreissena 

polymorpha (mexilhão zebra) no hemisfério norte, levou ao desaparecimento de inúmeras 

espécies de bivalves nativas, onde as mesmas foram colonizadas por este mexilhão. Este fato 

poderá também ser visto com a incrustação do mexilhão dourado sobre bivalves nativos dos 

ambientes em que o mesmo se dispersar. De acordo com Brugnoli e Clemente (2002), os 

impactos ambientais provocados por estas duas espécies de mexilhões são bastante 

semelhantes bem como a sua biologia. 

 A infestação por mexilhões invasores tem causado impacto em instalações que 

utilizam a água ou entram em contato com cursos de água infestados. Segundo O’Neill (1997) 

as instalações de tratamento de água e usinas hidrelétricas estão entre as mais afetadas com 

esse problema. 

 Os impactos econômicos são provocados principalmente pela obstrução das 

tubulações de estações de tratamento, reservatórios, barragens (DARRIGRAN e 

PASTORINO, 1995; RICCIARDI, 1998; DARRIGRAN e DRAGO, 2000).   

A entrada do mexilhão dourado em instalações industriais ocorre principalmente 

durante os primeiros estágios de desenvolvimento. Suas larvas natantes de vida livre são 

menores que 260 microns, podendo penetrar facilmente em qualquer sistema. 

Em um sistema qualquer, a larva se fixa em qualquer tipo de substrato duro, plástico, 

metal, cimento, madeira, etc. e cresce descontroladamente nas tubulações e demais 

instalações. Quando atingirem a fase adulta, começam a interferir no fluxo de água 
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provocando obstrução de canalizações, filtros, bombas, condensadores e turbinas 

(DARRIGRAN e PASTORINO, 1995; RICCIARDI, 1998; DARRIGRAN e DRAGO, 2000).  

 De acordo com O’Neill (1997), nos EUA têm-se gastado cerca de US$ 500 milhões 

por ano para o controle da espécie Dreissena polymorpha.  

 Na Argentina o mexilhão dourado se tornou um sério problema para as estações de 

abastecimento de água, para as estações geradoras de energia elétrica para as demais 

indústrias que utilizam a água de rios (CATALDO e BOLTOVSKOY, 2000). 

 O mexilhão dourado forma aglomerações denominadas macrofouling. Esta 

aglomeração provoca entupimentos nos sistemas coletores de água, reduz a passagem de água 

no interior de tubulações provocando um decréscimo de velocidade do fluxo de água e 

também a contaminação de água por causa da mortandade e deterioração em massa dos 

mexilhões. Além disso, o macrofouling causa também a oclusão de bombas, filtros e sistemas 

de refrigeração (MANSUR et al., 2003).  

 Para Phillips et al. (2005) a grande proliferação de mexilhões em usinas hidrelétricas 

pode acarretar principalmente: 

- Entupimento ou redução da seção de tubulações; 

- Decomposição de material orgânico; 

- Aumento na corrosão de tubulações, ligas metálicas, concreto e polímeros, pela proliferação 

de outros agentes biológicos indesejáveis (bactérias, fungos, etc.); 

- Diminuição da vida útil de equipamentos pelo aumento da manipulação durante a 

manutenção; 

- Aumento da mão-de-obra para limpeza ou troca de encanamentos, filtros, etc.; 

- Redução da velocidade do fluxo de água em tubulações devido a perdas por fricção 

(fluxos turbulentos); 

- Acumulação de valvas vazias e contaminação das vias de água por mortalidade 

massiva, devido a inadequados tratamentos de controle; 

- Oclusão de filtros 

- Redução da eficiência de equipamentos de troca térmica. 
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3.3.3- Mecanismos de adesão, padrão de rompimento e substratos. 

 

 Estudos sobre os mecanismos de adesão de alguns organismos a substratos já foram ou 

estão sendo realizados. 

Os equinodermos (estrelas-do-mar, os ouriços- do- mar e os pepinos – do – mar) são 

animais marinhos que possuem um sistema locomotor denominado sistema ambulacrário. 

Este é formado por centenas de pequenos pés, os pés ambulacrários, que são responsáveis 

pela locomoção e fixação do animal ao substrato (SANTOS, FLAMMANG e COELHO, 

2006).  

Os pés ambulacrários têm grande mobilidade e resistência ao hidrodinamismo. Estão 

localizados em fileiras na região ventral do corpo, possuem um disco terminal largo e 

achatado que permite a adesão ao substrato e um caule extensível que liga o disco ao corpo do 

mesmo (SANTOS, FLAMMANG e COELHO, 2006).  

O principal mecanismo de adesão dos equinodermos é a fixação química. A epiderme 

do disco terminal dos pés ambulacrários possuiu um sistema de glândulas (duo-glandular) 

composto por células especializadas que secretam separadamente as secreções adesivas e 

“desadesivas” que permitem ao animal aderir-se fortemente ao substrato, mas também 

descolar-se para se locomover. (SANTOS, FLAMMANG e COELHO, 2006). 

A estrutura dos sistemas adesivos dos equinodermos é objeto de vários estudos, 

porém, pouco se conhece sobre a composição química destas substâncias (SANTOS, 

FLAMMANG e COELHO, 2006). 

As secreções adesivas do Paracentrotus lividus (ouriço do mar) permanecem no 

substrato quando o pé ambulacrário se descola e são chamadas de impressões digitais. São 

constituídas por 45% de resíduos inorgânicos e 6 % de proteína, apresentando uma 

composição rica em aminoácidos não-polares de cadeia curta (glicina e alanina, 25%) e 

aminoácidos polares com carga (20%). A composição dos adesivos temporários (que se 

descolam) dos equinodermos é bem diferente dos adesivos permanentes dos mexilhões (99% 

de proteína). Este fato sugere a hipótese de que a proporção proteína/polissacarídeos dos 

adesivos marinhos varia em função do tipo de adesão: os adesivos permanentes compostos 

majoritariamente por proteína e os não permanentes por polissacarídeos (SANTOS, 

FLAMMANG e COELHO, 2006). 

A parte comum a todos os adesivos marinhos é a protéica, rica em aminoácidos com 

cadeias laterais curtas que são provavelmente responsáveis pela elevada força de coesão dos 
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bioadesivos, e em aminoácidos polares com carga que estabelecem interações com o substrato 

(ex: ligações iônicas e pontes de hidrogênio) o que contribui para a elevada força de adesão 

destes adesivos (SANTOS, FLAMMANG e COELHO, 2006). 

 As lagartixas possuem um dos mecanismos de adesão a superfícies mais versáteis e 

eficazes já conhecidos. Conseguem se aderir a qualquer tipo de superfície e podem suportar a 

massa do seu corpo com um único dedo do pé usando os milhões de “setae” que são pêlos 

microscópicos queratinizados que cobrem suas patas. O mecanismo da adesão é então 

proporcionado por esses milhões de pêlos presentes nos dedos dos pés das lagartixas 

(AUTUMN et al., 2002). 

 Estes pêlos microscópicos queratinizados formam rapidamente ligações 

intermoleculares por forças de van der Waals (forças elétricas relativamente fracas que atraem 

entre si moléculas que são em média eletricamente neutras) com a superfície. Os pêlos, na sua 

extremidade, se subdividem em pêlos ainda mais finos, de algumas centenas de nanômetros 

de diâmetro, que terminam em uma estrutura em forma de espátula. Estas espátulas têm por 

efeito maximizar as forças de van der Waals, onde aumentam a superfície de contato e com 

isso um número maior destas forças atua entre a pata do animal e o substrato, garantindo uma 

adesão mais segura (AUTUMN et al.,2002) (Figura 3.4).  
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Figura 3.4- A- Vista ventral do pé da lagartixa, com os adesivos lamelares; B- Microestrutura: porção 

proximal de uma única lamela, com vários “setae” (pêlos microscópicos queratinizados); C- 

Nanoestruturas: único “setae”; D- Detalhe das centenas espátulas presentes na ponta dos “setae” - 

(HANSEN e AUTUMN, 2005). 

 

 

As propriedades de adesão das lagartixas resultam, então, do tamanho e da forma das 

extremidades desses pêlos microscópicos e não da química de superfície. A adesão se 

intensifica quando a superfície é dividida em pequenas protuberâncias que aumentam a 

densidade de contato (AUTUMN et al., 2000).   

Cracas e mexilhões usam adesivos e processos de fixação variados (BRADY e 

SINGER, 2000). Na maioria dos casos, as proteínas adesivas secretadas pelos mesmos são 

insolúveis em água e aderem a superfícies de vários tipos de substratos no ambiente aquático 

(YAMAMOTO
 
et al., 1995).

   

De acordo com Wiegemann (2005) a adesão de alguns organismos a superfícies como, 

por exemplo, os mexilhões, é um fenômeno físico-químico. O tipo de substrato influencia nas 

B                                              C                                           D 

A 
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propriedades físicas dos adesivos que determina a capacidade de interação dos mesmos com a 

superfície.  

Os adesivos produzidos por mexilhões e outros organismos são também denominados 

bioadesivos. Estes são formados por proteínas, polissacarídeos, polifenóis e lipídios, e 

combinações destas estruturas químicas. Elastina, colágeno, fibronectina, laminina, 

fibrinogênio e queratina são algumas proteínas adesivas já identificadas em mexilhões. 

Os mexilhões possuem um pé muscular capaz de sondar o substrato e determinar o 

melhor lugar para se fixarem. Eles se fixam, secretando, sobre as superfícies dos substratos, o 

bisso, que é uma estrutura produzida a partir de glândulas localizadas no pé do animal 

(BRADY, 2001).  

As fibras do bisso se conectam a uma haste comum localizada dentro da glândula do 

pé do mexilhão (CARRINGTON, 2002). O bisso é uma estrutura fibrosa subdivida em três 

regiões: proximal (grossa e ondulada), distal (fina e lisa) e placa adesiva (região que adere ao 

substrato) (Figura 3.5 A e B). 

 

 

 

                                                                             

                                   

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5- A- Anatomia do mexilhão M. edulis (SILVERMAN e ROBERTO, 2007); B- Esquema de 

um filamento de bisso e placa bissal de M. edulis (WIEGEMANN, 2005). 
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Segundo Carrington (2002) a região proximal pode ser considerada um material 

compósito, onde fibras de colágeno reforçam uma matriz protéica macia, enquanto a região 

distal é formada basicamente por fibras colágenas densamente empacotadas.  

A região proximal (próxima a concha do mexilhão) se origina a partir de um ramo 

central ligado ao músculo retrator interno da concha. A região distal é totalmente externa a 

concha. No final da porção distal se localiza a placa adesiva (placa bissal) que é a responsável 

pela aderência do mexilhão ao substrato (Figura 3.6) (VACCARO e WAITE, 2001; 

CARRINGTON, 2002). Segundo Wiegemann (2005), a região proximal é mais elástica que a 

distal e esta diferença estrutural é ideal para o organismo se adaptar as variações ambientais 

onde poderá absorver impactos gerados pelo movimento das águas.  

 

 

 

 

 

Figura 3.6- Esquema de um filamento de bisso. a –Placa bissal; b- Região distal e c-Região 

proximal  (VACCARO e WAITE, 2001). 

 

 

O bisso é formado principalmente por colágeno, mas contém polifenólicos hidrófilos, 

que são proteínas adesivas, entre as quais ocorre ligação cruzada por reação de oxidação-

redução, envolvendo um catalisador de polifenol – oxidase (BRADY e SINGER, 2000).  

As fibras do bisso se estendem consideravelmente antes de se romperem podendo ser 

considerados elásticos (CARRINGTON, 2002). Existem diferenças morfológicas entre as 

regiões de cada fibra devido aos diferentes tipos de colágeno. Sendo assim quando 

submetidos ao tracionamento, as propriedades mecânicas dos filamentos apresentarão 

comportamentos distintos, ou seja, diferentes padrões de rompimento (VACCARO e WAITE, 

2001).  

Os mexilhões se aderem a qualquer tipo de substrato. Esta adesão depende do número 

de filamentos de bisso que serão produzidos. Segundo Carrington (2002) os mexilhões podem 

detectar e responder as mudanças de fluxo da água, onde produzem um bisso mais forte (com 

mais filamentos) que resista a estas mudanças. Os bissos são afetados por diversos processos 

resultantes da interação entre o organismo e o ecossistema, o que ainda se conhece pouco 

b 

a 

A 

     c 
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(CARRINGTON, 2002). O número de filamentos de bisso que serão produzidos está 

relacionado com o fluxo da correnteza d’água, natureza do substrato, rugosidade e outros.  

Um mecanismo eficiente de controle do mexilhão dourado deverá atingir ao mesmo 

tempo todos os mecanismos de adesão, já que se acredita que o mesmo utilize vários 

mecanismos para se aderir a substratos. (BRADY e SINGER, 2000). 

De acordo com Yebra et al.(2004) diversas propriedades dos materiais podem afetar a 

força de desligamento, força necessária para se retirar um mexilhão do substrato onde o 

mesmo está aderido. Estas propriedades são: composição química, energia livre de superfície 

e propriedades de textura.  

A energia livre de superfície é a energia resultante de interações atômicas no interior 

de um material sendo, portanto, uma manifestação direta das forças intermoleculares dos 

elementos e moléculas dispostos nas superfícies ou próximo destas. Seus valores são 

determinados através de ensaios de molhabilidade a partir de um líquido de polaridade 

conhecida. Para uma gota deste liquido em equilíbrio com seu vapor e em contato com uma 

superfície sólida, observa-se a existência de uma linha comum entre as três fases, conhecida 

como linha de contato (Figura 3.7). Essa configuração origina a definição macroscópica do 

ângulo de contato θ, como sendo o ângulo resultante entre a linha tangente a interface líquido-

vapor e a linha paralela à superfície do sólido (WOLF et al., 2005). 

 
Figura 3.7- Esquema de um líquido sobre um substrato para medida do ângulo θ capaz de fornecer 

valores de energia superficial. 

 

 

Matsui et al. (2001) relaciona a força máxima de tração para retirada do mexilhão 

dourado de materiais com natureza química e energia superficial diferentes, e afirma que o 

mexilhão dourado adere mais fortemente em superfícies polares, tais como vidro, e adere com 

menor intensidade em superfícies apolares, tais como silicone. Quanto mais baixa a energia 

superficial do substrato menor a adesão.
  

A força de desligamento é baixa quando o mexilhão desprende-se na interface entre 

substrato e as placas adesivas dos filamentos do bisso (falha adesiva). Porém, quando o 
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Superfície 

Líquido 
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mexilhão se desprende devido a quebra das fibras do bisso, esta força é maior (MATSUI et 

al., 2001). 

Segundo Matsui et al. (2001), em materiais com alta densidade de pontes de 

hidrogênio e energia superficial, onde os mexilhões tendem a se aderir fortemente, se verifica 

uma tendência de desligamento dos mesmos com a quebra dos fios do bisso. Já em materiais 

com baixa densidade de pontes de hidrogênio e energia livre superficial os mexilhões tendem 

a se desprender através de falhas adesivas. 

De acordo com Gadelmawla et al. (2002) o conjunto de irregularidades, isto é, 

pequenas saliências e reentrâncias que caracterizam uma superfície recebe o nome de 

rugosidade. A rugosidade de uma superfície é basicamente quantificada através de parâmetros 

relacionados à altura (amplitude) e largura (ou espaçamento) das irregularidades e parâmetros 

híbridos (relacionados tanto à amplitude quanto ao espaçamento). 

 O bisso pode se prender a alguns substratos mesmo na ausência de compatibilidade 

química. Em superfícies rugosas e porosas de diversos materiais, por exemplo, os filamentos 

do bisso penetram nas cavidades destas e conseqüentemente se prendem a elas (BRADY e 

SINGER, 2000).  

Vários estudos têm sido realizados com o objetivo de investigar materiais e 

revestimentos, com base na engenharia de superfícies, com potencial para utilização no 

controle das incrustações do mexilhão dourado em plantas industriais, principalmente em 

unidades geradoras de energia (BERGMANM et al., 2010). Faria et al. (2006), com base em 

experimento realizado no rio Paraguai, avaliaram às características antiincrustantes do vidro 

(cerâmico), aço inoxidável, alumínio, aço carbono, zinco, cobre, latão, polietileno, 

polipropileno, poliuretano, PET, PVC e teflon. 

Para este estudo foram selecionados 3 substratos pertencentes a grupos distintos de 

materiais, o vidro (cerâmico), cobre (metálico) e o teflon (polimérico). 

O cobre possui uma energia livre de superfície igual a 177mJ/m
2
 (MÜLLER, 2002). É 

um metal que possui efeito biocida para organismos aquáticos, incluindo os mexilhões, sendo 

por isso um dos materiais metálicos mais utilizados em formulações de recobrimentos anti-

incrustantes. Quando combinado com níquel em 30%, a liga recozida e deformada a frio é 

utilizada na fabricação de componentes de condensadores e trocadores de calor além de 

tubulações para água salgada (CALLISTER, 2002)  

O substrato cerâmico foi amplamente utilizado no Rio Grande do Sul (MANSUR et 

al., 2003; MANSUR, 2007; SANTOS et al., 2008), especialmente na bacia do lago Guaíba. O vidro, 
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é um material cerâmico com que possui energia livre de superfície igual a 160,3mJ/m
2
 

(FARIA, 2005). É um material que possui transparência ótica e é de fácil produção. É 

utilizado na fabricação de janelas. Os vidros são constituídos por silicatos não-cristalinos e 

outros óxidos como Na2O, CaO, K2O e Al2O3, que influenciam nas propriedades deste 

material (CALLISTER, 2002).   

O Politetrafluoretileno (PTFE), conhecido comercialmente como teflon, é um material 

polimérico com energia livre de superfície igual a 19,5mJ/m
2
 (FARIA, 2005). Possui 

resistência à degradação quando exposto a ácidos oxidantes e não-oxidantes, soluções salinas, 

álcalis aquosos, solventes polares e não-polares e água (CALLISTER, 2002). O PTFE, por ser 

material polimérico, é formado por uma unidade que se repete ao longo da cadeia polimérica 

(Figura 3.8).  

 

       

Figura 3.8- Estrutura química do politetrafluoretileno (PTFE). 

 

3.3.4- Anatomia e estudo histológico das estruturas envolvidas no mecanismo de adesão 

 

O estudo histológico das estruturas envolvidas no mecanismo da adesão do 

Limnoperna fortunei a substratos é de extrema importância para o controle da espécie. 

Através do conhecimento sobre estas estruturas podem se propor mecanismos mais eficientes 

para impedir ou dificultar a adesão do mexilhão a substratos. 

Através do estudo histológico é possível identificar e caracterizar diversas estruturas 

biológicas. Esta caracterização é essencial já que a bibliografia a respeito deste tema é 

escassa.  

O mexilhão azul (Mytilus edulis), molusco bivalve que também possui bioadesivo, é 

bem caracterizado e descrito na literatura assim como outro bivalve, o mexilhão Perna perna 

que também já foi estudado sob vários aspectos. Porém ainda pouco se sabe sobre o mexilhão 

invasor Limnoperna fortunei. Apesar dos mexilhões, de uma maneira geral, apresentarem 

estruturas e mecanismos de adesão com características comuns, é necessário estudos 

específicos para cada espécie. 
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De acordo com Brady, 2001 a maioria dos mexilhões se fixa ao substrato através de 

um conjunto de fibras (filamentos) denominado bisso. Estes são produzidos a partir de 

glândulas localizadas no pé muscular do animal. O pé muscular dos mexilhões é de extrema 

importância para a adesão dos mesmos, pois é capaz de sondar o substrato determinando o 

local da fixação. 

A anatomia funcional do molusco Perna perna foi descrita por Narchi e Bueno (1997) 

onde o pé é um órgão musculoso, cilíndrico e achatado na região ventral (figura 3.9 A). Nesta 

região localiza-se um sulco longitudinal, o sulco do bisso, que termina numa pequena 

cavidade próxima ao ápice do pé (figura 3.9 B). Este sulco é profundo e tem início na abertura 

da glândula produtora do bisso, glândula bissogênica, localizada na porção proximal do pé. É 

ainda ladeado por um par de dobras formando a proteção ao sulco que não existe próximo à 

sua extremidade distal.  

White (1937) apud Narchi e Bueno (1997), ao estudar o pé do mexilhão Mytilus 

edulis, observou ser este coberto por um epitélio ciliado. Não existe evidência de corrente 

ciliar na superficie do pé na espécie Perna perna (NARCHI e BUENO, 1997). 

O bisso do mexilhão Perna perna é constituído por um eixo principal (figura 3.9 C), 

de comprimento variável, do qual parte um grande número de filamentos secundários. Esses 

filamentos secundários são distribuídos em duas fileiras longitudinais, diametralmente 

opostas. Esta distribuição, na região distal, é mascarada pelo emaranhado dos filamentos. 

Cada filamento possui em sua extremidade distal, um disco de fixação que permite ao animal 

se aderir ao substrato (NARCHI e BUENO,1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9- Desenho esquemático do pé e do bisso do molusco Perna perna. Pé do molusco Perna 

perna (A), sulco do bisso (B) e filamento principal do bisso (C) (NARCHI e BUENO, 1997). 

 

 

Narchi & Bueno (1997) observaram a formação dos filamentos do bisso em 

exemplares do mexilhão Perna perna colocados em aquários. Primeiramente o mexilhão toca 

A 

B 
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várias vezes o vidro com o pé, em um comportamento exploratório e, a seguir, aplica a face 

ventral do mesmo sobre ele. A glândula produtora do bisso elimina, então, lentamente, uma 

substância líquida pastosa de cor amarelada, que é pressionada para o sulco ventral através de 

movimentos musculares do pé e do corpo do animal.  

A substância pastosa de cor amarelada preenche todo o sulco ventral do pé chegando 

até a cavidade terminal do mesmo, onde é forçada contra o substrato formando o disco 

adesivo. O pé é, então, retirado lentamente, liberando o filamento contido no sulco que mostra 

ser contínuo com o eixo principal do bisso (NARCHI e BUENO, 1997). 

 Segundo White (1937) apud  Narchi e Bueno (1997), a formação do bisso do mexilhão 

marinho Mytilus edulis é muito semelhante à do mexilhão Perna perna.  No caso do Mytilus 

edulis acrescenta-se o fato de que os filamentos endurecem ao contato com a água do mar e 

que o disco de fixação de sua extremidade é produzido por uma secreção adesiva das 

glândulas purpúreas, que se localizam no sulco do pé próximo a sua fosseta terminal.  
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Capítulo 4: Parte Experimental 

 

4.1- Abordagem experimental 

Exemplares do Limnoperna fortunei foram criados em laboratório para estudo das 

funções relativas à sua fixação a substratos. Nestes organismos foram estudados fatores 

ligados ao seu comportamento, fixação e histologia das estruturas envolvidas no mecanismo 

de adesão a substratos. Alguns dos organismos aderidos a três tipos diferentes de substrato 

foram selecionados (100 exemplares por substrato) e submetidos a ensaios de tração para o 

estudo do padrão de rompimento dos filamentos do bissos. Os resultados dos experimentos de 

tração foram examinados através da microscopia óptica. Foram feitas também análises em 

microscopia eletrônica de varredura.  

4.2- Cultivo dos organismos 

 

Este estudo foi realizado no laboratório de Ecotoxicologia – Cultivo de 

Macrorganismos do Setor de Recursos da Água do Centro Tecnológico de Minas Gerais/ 

CETEC, dentro de procedimentos de biossegurança estabelecidos para o cultivo e a 

manutenção desta espécie invasora. (Figura 4.1) (CAMPOS et al., 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1- Exemplares de Limnoperna fortunei mantidos em laboratório. 

 

Os exemplares de Limnoperma fortunei foram mantidos em aquários de 20 litros, em média 

500 indivíduos por aquário com água declorada, aeração. A água do cultivo era trocada três vezes 

por semana para se evitar o acúmulo de excretas. A temperatura do ar foi mantida a 25
0
C. Usou-se 

alimentação a base da alga Selenastrum capricornutum e ração de peixe com teor protéico maior que 

40% dissolvida em água destilada. 
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4.3- Preparo das lâminas histológicas para identificação das estruturas ligadas ao 

mecanismo de adesão 

 

 Os tecidos utilizados neste estudo foram preparados seguindo as técnicas clássicas de 

histologia de modo a preservar sua estrutura original ao máximo possível.   

O preparo das lâminas com os tecidos a serem estudados foi realizado obedecendo às 

seguintes etapas das técnicas histológicas: fixação dos tecidos, desidratação, inclusão, 

microtomia (corte em fatias finas), coloração e montagem de lâminas.  

Os exemplares de Limnoperna fortunei (50 exemplares) foram dessecados e suas 

estruturas fixadas em formol 10%. A fixação é importante, pois paralisa o metabolismo 

celular e preserva as estruturas do tecido. Além disso, evita a autólise celular, impede a 

proliferação de microorganismos e leva ao endurecimento do tecido para que resista aos 

tratamentos posteriores.  

Após a fixação, os tecidos foram desidratados, uma vez que a água presente nos 

tecidos não é miscível em substâncias apolares como a resina utilizada na inclusão (próxima 

etapa). A desidratação foi feita através de imersão dos tecidos em uma bateria de soluções 

alcoólicas em concentrações graduais e crescentes (70%, 80%, 90% e álcool absoluto). O 

tempo de imersão em cada concentração alcoólica foi de 30 minutos. 

A inclusão foi feita utilizando um tipo de resina plástica, o glicol metacrilato que 

proporciona proteção, consistência e uniformidade do material facilitando sua microtomia 

(corte). 

Para a inclusão no glicol metacrilato, os tecidos foram infiltrados com uma resina de 

infiltração por uma noite e então incluídos no moldes contendo as resinas ainda líquidas. 

Após algumas horas estas resinas endurecem. Após endurecimento, obtêm-se blocos de 

resinas contendo o fragmento de tecido em seu interior. Os blocos serão a partir desta etapa 

levados para a microtomia e conseqüente obtenção das secções, que serão então coletadas em 

lâminas de vidro. 

Foram feitos cortes histológicos de diversas estruturas do mexilhão dourado. Os cortes 

foram feitos seguindo a orientação mostrada na figura 4.2.  

 

 

 

 

 

Figura 4.2- Plano de corte aplicado para a preparação das lâminas utilizadas no estudo 

histológico. 
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Os cortes de tecidos são incolores. A coloração visa contrastar as estruturas teciduais. 

A ação da maioria dos corantes se baseia na interação entre os radicais ácidos ou básicos dos 

elementos químicos dos mesmos com os dos tecidos.  

As lâminas foram coradas utilizando as seguintes técnicas de coloração: 

1) HE (Hematoxilina - Eosina): é principal técnica de coloração de tecidos para estudos 

histológicos. São corantes adequados para evidenciar características estruturais. Através dessa 

coloração, podemos diferenciar porções basófilas e acidófilas do tecido estudado. A 

hematoxilina é basófila (possui afinidade por substâncias básicas), sendo assim, ela costuma 

corar o núcleo e o retículo endoplasmático rugoso, que são locais onde há grande quantidade 

de proteínas básicas devido ao grupamento amina. Cora geralmente as estruturas em azul . Já 

a eosina é acidófila, possui afinidade por substâncias ácidas, costuma corar citoplasma, fibras 

colágenas e outras substâncias ácidas das células. A eosina geralmente cora as estruturas em 

vermelho ou rosa. 

2) PAS (Periodic Acid-Schiff): esta técnica de coloração permite determinar a presença de 

polissacarídeos. É possível visualizar polissacarídeos simples ou associados a proteínas. 

 

3) Azul de toluidina: esse tipo de coloração permite distinguir regiões ácidas de regiões 

básicas e, conseqüentemente, diferentes tipo celulares.  

 

 Depois de prontas, as lâminas foram analisadas através da microscopia óptica no 

laboratório de microscopia do setor SAA do Centro Tecnológico de Minas Gerais. Foram 

utilizados os seguintes aumentos para análise: 40x, 100x. 
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4.4- Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

 Após os ensaios de tração, alguns filamentos do bisso foram analisados através da 

microscopia eletrônica de varredura para verificação da estrutura superficial. Esta análise foi 

realizada no Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear (CDTN) onde foram 

preparadas e metalizadas com banho de ouro.  

 

4.5- Seleção dos indivíduos e preparo para ensaios de tração  

 

A seleção dos organismos foi feita de acordo com o método utilizado por Matsui et al. 

(2001) onde utilizou-se para os testes exemplares de Limnoperna fortunei com concha intacta, 

que estavam bissados nos aquários e que respondiam a estímulos externos. Além disso, 

possuíam tamanho entre 1,6 cm a 2,8 cm (ver figura 4.3). O tamanho da concha garante que 

os organismos utilizados estivessem em um estágio intermediário do seu ciclo de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.3- Exemplar de Limnoperna fortunei selecionado para os ensaios de tração (seta). 

 

 

Foram selecionados 100 indivíduos por material testado. Os organismos selecionados 

foram transferidos para 3 outros aquários testes com medidas: 58x 27x 29cm. A base dos 

aquários foi revestida com placas de cada material testado perfazendo uma área de 1,7m
2
. Foi 

mantida uma proporção de 2 litros de água declorada para cada 10 organismos. O primeiro 

aquário teve sua base recoberta com placas de cobre, o segundo por placas de vidro e o 

terceiro por placas de teflon. Os indivíduos permaneceram nestes aquários-testes por 45 dias, 

com alimentação diária, para poderem bissar nas placas de material teste. Os organismos 

mortos eram retirados e substituídos por outros. 

O experimento foi mantido sob aeração e fluxo de água contínuo. Para a geração do 

fluxo de água foi utilizada uma bomba d’água submersível para aquário (Submersible pump) 
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da marca Resun SP-980. A velocidade do fluxo de água gerada por esta bomba é de 550L/h. 

O fluxo de água foi utilizado em uma tentativa de se realizar um teste o mais próximo 

possível da realidade ambiental dos organismos.  

 

4.6- Seleção e preparo dos substratos 

Os materiais foram selecionados levando-se em conta as diferenças em suas 

propriedades físicas. Foram escolhidos então 3 tipos de materiais: 

     - um material cerâmico: vidro  

     - um polimérico: politetrafluoretileno – PTFE, conhecido como teflon  

          - um metálico: cobre  

 

As amostras receberam tratamento padrão adotado por Faria (2005), conforme 

desenvolvido no Setor de Metalurgia (SDT-CETEC). O tratamento consiste em lavagem em 

solução de surfactante 2% e enxágüe em banho ultrassônico com acetona. Antes da colocação 

em aquários para o teste cada material recebeu limpeza com álcool 70% e enxágüe em água 

destilada. 

As placas dos materiais (cobre, vidro e PTFE) foram colocadas na base dos aquários 

de forma a cobrir toda a superfície dos mesmos (Figura 4.4). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4- Exemplares de Limnoperna fortunei em aquários contendo placas de PTFE (A), vidro (B) 

e de cobre (C). 

 

 

 

 

 

 

A               B          C 
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4.7- Ensaios de tração 

  

Os ensaios de tração com exemplares de L.fortunei aderidos em diferentes materiais 

foram realizados em um equipamento de tração (Fig 4.5A) desenvolvido por Duarte (2012) no 

Centro Tecnológico de Minas Gerais – Setor SDT para medir a força de desligamento do 

mexilhão em diferentes materiais. De acordo com Duarte (2012), o equipamento é composto 

pelas seguintes estruturas: 

- Estrutura metálica (Fig. 4.5 A/d), formada por um suporte fixo com bandeja móvel. 

Nesta bandeja se faz a fixação do material (substrato) com o mexilhão aderido. 

- Motor elétrico (Fig. 4.5A/b), motor Weg, monofásico com capacitor permanente com 

potência de 1/12 a 3/4cv. Foi acoplada a estrutura mecânica para movimentação da bandeja 

sendo controlada por um inversor de freqüência.  

- Inversor de freqüência (Fig. 4.5A/e). Está ligado ao motor elétrico e controla a 

velocidade e direção da rotação do mesmo. 

- Indicador digital de peso (Fig. 4.5A/a) modelo WT3000-P, que mostra a pesagem 

durante o ensaio apresentando três leituras por segundo. A leitura é capturada por um 

computador em software desenvolvido para o ensaio. O programa fornece a curva das forças 

durante o desligamento do organismo ao material, e o pico no momento do arrancamento, ou 

seja, a força máxima necessária para arrancar o organismo da superfície em estudo (Fig. 

4.5B). 

- Transdutor de força com capacidade de 2,94N. Este foi acoplado em um suporte 

fixo.  
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Figura 4.5- A- Equipamento de tração para medida da força de desligamento do Limnoperna fortunei: 

a- Indicador de pesagem; b- motor; c- suporte para fixação do transdutor de força (seta contínua); d- 

suporte com bandeja móvel para o movimento de subida e descida; e- inversor de freqüência para 

controle de velocidade da bandeja móvel. B- Registro gráfico da força durante o desligamento do 

organismo ao material e o pico no momento do arrancamento (seta contínua). C- Detalhe do transdutor 

de força do equipamento de tração (DUARTE, 2012). 

 

 

Após 45 dias, tempo em que as placas ficaram nos aquários para os organismos se 

fixarem, as placas de teflon, de vidro e de cobre contendo exemplares de mexilhão dourado 

aderidos foram retiradas dos aquários. Estas foram secas com papel toalha e fixadas na 

bandeja com garras ou arames. Do transdutor de carga sai um fio de alumínio que está ligado 

a uma garra, que é acoplada na concha do organismo (ver fig. 4.6). Após a tara no indicador 

de pesagem, a bandeja parte da posição zero gerando uma velocidade de separação da garra-

material, constante de 50mm/min. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6- Início do ensaio de tração. Garra acoplada a concha do organismo que está   aderido a uma 

lâmina de vidro. 

 

 

 

4.8- Análise dos bissos rompidos (padrão de rompimento) 

 

Após os ensaios de tração, as placas contendo os bissos tracionados foram colocadas 

em recipientes etiquetados contendo formol 4% para conservação e posterior análise. O 

padrão de rompimento dos filamentos dos bissos foi avaliado através de observações 

microscópicas (microscopia óptica- Laboratório de microscopia do Setor SAA/ CETEC) dos 

filamentos tracionados.  

 Para o estudo do padrão de rompimento, foram consideradas as regiões de possível 

rompimento do filamento e o tipo de rompimento.  

As regiões de possível rompimento foram definidas a partir de observações 

morfológicas, comportamentais e características dos filamentos do bisso encontradas na 

literatura e já descritas neste trabalho. Para este estudo foram consideradas duas regiões de 

possível rompimento: região distante do corpo, região do filamento bisso com comprimento 

de até 400μm a partir da placa bissal (Y) e região próxima ao corpo (X), comprimento 

superior a 400μm (Figura 4.7). 

O tipo de rompimento foi definido durante a observação microscópica dos filamentos 

tracionados.  
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Figura 4.7- Foto micrografia de um filamento de bisso aderido a uma lâmina de vidro (magnitude 

100x) X- região próxima ao corpo; Y- região distante do corpo e Z- placa bissal aderida ao vidro. 

 

 

 

 

4.9- Análise estatística dos resultados do padrão de rompimento 

 

  

 Para se analisar estatisticamente a ocorrência do padrão de rompimento, os aquários 

contendo os materiais teste foram divididos em 10 regiões. Cada região foi analisada 

separadamente obtendo-se assim a ocorrência do padrão de rompimento dos filamentos do 

bisso por cada região dos aquários ao invés de um valor absoluto, permitindo-se assim a 

análise estatística dos resultados. Foram analisados um total de 100 filamentos de bisso por 

material testado. Esta distribuição foi feita de modo a não interferir nos resultados, apenas 

com o intuito de permitir análise estatística.  

A análise estatística dos resultados do padrão de rompimento foi realizada através de 

testes não paramétricos por se tratarem de dados biológicos e com um baixo valor amostral. 

Utilizou-se o teste U de Mann-Whitney para as comparações entre dois grupos independentes 

e correlação de Spearman entre grupos. Todas as análises foram feitas utilizando-se nível de 

significância α ≤ 0,05. O programa estatístico utilizado foi o Statistica program for windows, 

version 7, Statsoft, Inc. EUA. 1984 – 2004. 
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Capítulo 5: Resultados e discussão 

 

A formação dos filamentos do bisso do L.fortunei é muito parecida com a descrita por 

Narchi & Bueno (1997) para o mexilhão Perna perna.  Primeiramente o mexilhão toca várias 

vezes o substrato com o pé, em um comportamento exploratório e, a seguir, aplica a face 

ventral sobre ele. A região produtora do bisso elimina, então, lentamente, uma substância 

líquida pastosa de cor amarelada, que é pressionada para o sulco ventral através de 

movimentos musculares do pé e do corpo do animal (Figura 5.1).   

A substância pastosa de cor amarelada irá preencher todo o sulco ventral do pé 

chegando até a cavidade terminal, onde é forçada contra o substrato. O pé é, então, retirado 

lentamente, liberando o filamento contido no sulco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1- Exemplar do Limnoperna fortunei em comportamento exploratório. A- pé sondando o 

substrato se preparando para iniciar o processo de fixação; B- detalhe do pé mostrando o sulco ventral 

(seta tracejada) e a substância líquida pastosa de cor amarelada (seta contínua). 
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A figura 5.2 A e B nos permite ter uma visão geral das estruturas envolvidas no 

mecanismo de adesão bem como sua localização no corpo do animal.  

A figura 5.2 A representa um corte longitudinal corado por azul de toluidina. O pé está 

localizado acima de um tecido muscular (M1). Próximo a base do pé podemos observar a 

presença da região produtora do bisso, região de projeção dos filamentos do bisso e massa 

visceral (MV). Também mostra a localização de outros tecidos musculares, como os músculos 

adutores da concha (M2) e o músculo M3.   

 Já a figura 5.2 B mostra a morfologia externa de um exemplar de mexilhão dourado 

com as valvas abertas expondo as seguintes estruturas: pé, região de projeção dos filamentos 

do bisso, filamentos do bisso e massa visceral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2- Fotomicrografia do mexilhão dourado Limnoperna fortunei (magnitude 6x 2.0). A- Corte 

longitudinal corado por azul de toluidina: Pé (seta contínua); Região produtora do bisso (B); massa 

viceral (MV); Músculos (M1 e M3); Músculos adutores da concha M2;
 
Região de projeção dos 

filamentos do bisso (cabeça de seta). B- Exemplar do mexilhão dourado com as valvas abertas: 

Filamentos do bisso (seta pontilhada), pé (seta contínua) e massa visceral (MV). 
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A figura 5.3 mostra cortes histológicos longitudinais da porção distal do pé do 

Limnoperna fortunei. Fig 5.3 A e B são cortes corados com hematoxilina-eosina (HE). Na Fig 

5.3 A podemos identificar a presença de um tecido de preenchimento formado por duas 

regiões com padrões distintos de coloração, rosa claro (rc) e rosa escuro (re), grande 

quantidade de núcleos celulares (n) e a presença de uma fina camada de células epidérmicas 

justapostas (e) em toda a superfície externa além de vilosidades. Na fig 5.3 B podemos ver um 

detalhe das vilosidades que estão presentes em toda superfície do pé e das células epidérmicas 

justapostas (e). Fig 5.3 C, corte corado com azul de toluidina, também verificamos a presença 

das vilosidades e grande quantidade de núcleos celulares no tecido de preenchimento do pé, 

além disso, mostra a presença de pêlos cobrindo toda a superfície do pé. Na figura 5.3 D e E 

visualizamos cortes corados por PAS, o que indica presença de resíduos de carboidratos 

(muco) (rosa escuro) principalmente nas vilosidades. Verificamos a presença de células 

epidérmicas justapostas e de cisternas no tecido de preenchimento.  

A fig 5.3 F e G, cortes corados por azul toluidina, confirmam o padrão de marcação 

identificado por HE (duas regiões com padrões distintos de coloração) e a presença das 

células epidérmicas, vilosidades e pêlos na superfície.  

De acordo com Brandy (2001) os mexilhões possuem um pé muscular de extrema 

importância para a adesão dos mesmos, pois é capaz de sondar o substrato determinando o 

local da fixação. Porém, durante o estudo histológico do pé não se verificou a presença de um 

tecido muscular tradicional constituído de fibras de actina e miosina. As observações 

histológicas sugerem que o pé do Limnoperna fortunei seja constituído por um tecido de 

preenchimento com duas regiões de padrões distintos de coloração (rosa claro e rosa escuro) e 

com grande quantidade de núcleos celulares (Figura 5.3 A e B). Este fato indica que o pé do 

mexilhão dourado seja formado por diferentes tipos celulares. As células do tecido de 

preenchimento parecem se organizar formando pequenas unidades com características 

contráteis que devem ser as responsáveis por contrações brandas que ocorrem no pé e que 

auxiliam a locomoção do animal e na sondagem de substratos. Estas células também seriam 

as responsáveis pelos movimentos musculares do pé que ajudam a pressionar a substância 

líquida pastosa de cor amarelada, produzida na região produtora do bisso para o sulco ventral 

do pé, auxiliando desta maneira na produção dos filamentos do bisso como foi mostrado na 

figura 5.1. 
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Figura 5.3- Fotomicrografia de cortes histológicos longitudinais do pé do mexilhão dourado 

Limnoperna fortunei. A (magnitude 100 x 2.0), B (magnitude 200x), C (magnitude 250x), D 

(magnitude 100x), E (magnitude: 250x), F (magnitude: 100x) e G (250x). A e B são cortes corados por 

Hematoxilina-eosina (HE) que mostram a porção distal do pé revestido por fina camada de células 

epidérmicas justapostas (e), tecido de preenchimento com duas regiões com padrões de coloração 

distintos, rosa claro (rc) e rosa escuro (re), grande quantidade de núcleo (n), vilosidades (seta contínua) 

e pêlos (seta pontilhada). D e E corte corado por PAS que indica presença de resíduos de carboidratos 

(rosa escuro), vilosidades (seta contínua), células epidérmicas (e) e presença de cisternas no tecido de 

preenchimento (c). C, F e G corte corado por azul toluidina confirmando o padrão de marcação 

identificado por HE, grande quantidade de núcleo (n), camada de células epidérmicas justapostas (e), 

vilosidades (seta contínua), presença de pêlos cobrindo as células epidérmicas (seta pontilhada) e 

presença de organizações celulares (oc). 
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No pé do Limnoperna fortunei verificou-se a presença de uma fina camada de células 

epidérmicas justapostas em toda a superfície externa além de vilosidades (ver fig 5.3). Estas 

aumentam a superfície de contado do pé do animal com o substrato possibilitando uma 

melhor adesão. Na extremidade das vilosidades foi detectada a presença de milhares de pêlos 

que aumentam ainda mais a superfície de contato tornando mais eficaz a adesão do mexilhão 

dourado a substratos. 

A superfície do pé coberta por pêlos do L.fortunei é muito parecida com a do mexilhão 

Mytilus edulis, estudado por White (1937) apud Narchi e Bueno (1997). Já Narchi e Bueno 

(1997) não detectaram a presença de pêlos na superfície do pé do mexilhão Perna perna. 

 O mecanismo de adesão do L.fortunei, envolvendo pêlos, é muito parecido com o 

descrito para as lagartixas, onde estas possuem pêlos microscópicos queratinizados que 

cobrem suas patas e são responsáveis pela adesão das mesmas a substratos. As lagartixas se 

aderem a qualquer tipo de substrato e possuem um mecanismo de adesão versátil e eficaz. 

 As células que formam as vilosidades do pé do L.fortunei ficaram muito marcadas pela 

coloração PAS (PAS positiva), o que mostra a figura 5.3 D e E. Isto sugere produção de muco 

(proteína + polissacarídeo) nessa região. Além das vilosidades e pêlos, o pé do mexilhão 

dourado também produz muco, o que aumenta ainda mais o seu poder de adesão a substratos. 

Além disso, como podemos verificar na figura 5.3 E, a presença das cisternas (c) é importante 

para espalhar o muco produzido por todo o pé do Limnoperna fortunei auxiliando sua fixação 

aos substratos. 

 A figura 5.4 A e B representa um corte longitudinal corado com azul de toluidina da 

base do pé do Limnoperna fortunei mostrando o músculo M1, visto em detalhe em B. Este 

tecido presente na base do pé do mexilhão dourado é um músculo com aspecto morfológico 

similar ao tecido muscular constituído de fibras de actina e miosina. Provavelmente é o 

responsável pelas maiores contrações do pé, como por exemplo, esticá-lo para o exterior da 

concha durante a sondagem do substrato ou recolher o mesmo para o interior da concha. 
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Figura 5.4- A e B- Fotomicrografia de um corte histológico longitudinal corado por azul de 

toluidina (magnitude 100 x 2.0) mostrando a presença de um músculo na base do pé do 

Limnoperna fortunei (M1) e visto em maior aumento em B (magnitude 200 x 2.0). 

 

 

A figura 5.5 mostra cortes histológicos longitudinais da região produtora do bisso do 

Limnoperna fortunei corados com azul de toluidina.  

 Uma visão geral da região produtora do bisso (RpB) é mostrada na figura 5.5 A que é 

formada por várias cisternas (). Mostra também a região de projeção do bisso para o exterior 

(seta), a presença de um tecido muscular dorsal (M3) e dos músculos adutores da concha 

(M2). 

 Na figura 5.5 B, podemos identificar o ponto de projeção do bisso (seta) e os 

filamentos do bisso (FB) responsáveis pela adesão do mexilhão ao substrato sendo formados. 

            A figura 5.5 C mostra em detalhe a região produtora do bisso (RpB), evidenciando os 

núcleos celulares (n) e os filamentos tipo-colágeno (col). 

            Brandy (2001) afirma que o bisso dos mexilhões é produzido a partir de glândulas 

localizadas na base do pé dos mesmos. Porém, estes estudos mostraram que o bisso do 

Limnoperna fortunei parece não ser produzido por uma glândula propriamente dita, e sim por 

uma região produtora formada por canalículos que conduzem a secreção adesiva (Figura 5.5 

A, B e C). Sugere-se que o músculo (M3) (Figura 5.5 A) participa da eliminação da secreção 

adesiva formadora do bisso provocando uma contração dos canalículos com conseqüente 

transporte desta secreção. Os canalículos convergem toda a substância adesiva produzida para 

um único ponto onde ocorre a exteriorização da mesma formando então o bisso (Figura 5.5 

A).  

M1 
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Segundo Carrington (2002) os filamentos do bisso são formados por fibras de 

colágeno. Este fato pôde ser observado neste estudo como mostra a figura 5.5 B que 

identifica o ponto de projeção do bisso no corpo do mexilhão dourado. É uma região 

reforçada por fibras de colágeno, o que mantém o bisso fortemente aderido ao corpo do 

animal.  A figura 5.5 C mostra um detalhe da região produtora do bisso (RpB), evidenciando 

os núcleos celulares (n) e os filamentos tipo-colágeno (col) sendo formados e que, 

juntamente com a secreção adesiva, formarão o bisso. 
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Figura 5.5- Fotomicrografia de cortes histológicos longitudinais da região produtora do bisso do 

mexilhão dourado Limnoperna fortunei corado por azul de toluidina. A (magnitude 40 x 2.0)- Visão 

geral da região produtora do bisso: Tecido muscular dorsal (M3), músculo adutor da concha (M2), 

Região produtora do bisso (RpB) contendo vários cisternas ( região de projeção do bisso (seta). B 

(magnitude 100 x 2.0)- Ponto de projeção do bisso (seta) e filamentos do bisso (FB) responsáveis pela 

adesão do mexilhão ao substrato. C (magnitude 400 x 2.0)- Região produtora do bisso (RpB) 

evidenciando núcleos celulares (n) e filamentos tipo-colágeno (col) característicos. 
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A figura 5.6 mostra cortes histológicos longitudinais da região produtora do bisso do 

mexilhão dourado Limnoperna fortunei corado por PAS. Em A pode-se visualizar a região 

produtora do bisso (RpB), o tecido muscular dorsal (M3), a região de transição entre M3 e 

RpB (setas  pontilhadas). A região de transição entre M3 e RpB (indicada pelas setas) foram 

fortemente marcadas por PAS. 

 Na Figura 5.6 B podemos ver o ponto de projeção/inserção do bisso (seta), formação 

das fibras do bisso e cisternas, todos fortemente marcados.  

           A região dos canalículos foi fortemente corada (PAS positivo), indicando grande 

produção de muco, o que reforça a teoria desta região ser a produtora do bisso (Figura 5.6 A e 

B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.6- Fotomicrografia de cortes histológicos longitudinais da região produtora do bisso do 

mexilhão dourado Limnoperna fortunei corado por PAS. A (magnitude 40 x 2.0)- Visão da região 

produtora do bisso (RpB), tecido muscular dorsal (M3), região de transição entre M3 e RpB (setas 

pontilhadas), fortemente marcadas. B (magnitude 100 x 2.0)- Ponto de projeção/inserção do bisso 

(seta), formação das fibras do bisso (FB) e cisternas (). 
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 O bisso do Limnperna fortunei, assim como o bisso do mexilhão Perna perna 

estudado por por Narchi & Bueno (1997) é constituído por um eixo principal (Figura 5.7) do 

qual parte um grande número de filamentos secundários.  Este fato pôde ser visualizado neste 

estudo como mostra a figura 5.7, onde se observa a presença de um filamento central de onde 

partem os demais filamentos do bisso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7- Foto micrografia obtida em microscópio eletrônico de varredura mostrando o eixo 

principal do bisso (EP) com diversos filamentos secundários (setas). 
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5.2- Ensaios de tração: padrão de rompimento dos filamentos do bisso em diferentes 

substratos: cobre, vidro e teflon   

 

Entre os materiais testados (cobre, vidro e teflon) nos ensaios de tração, somente o 

cobre demonstrou ser tóxico aos mexilhões (100% de efeito letal).  

Faria et al.(2006) relata em seu experimento que alguns mexilhões se aderiram ao 

cobre, contudo em nosso experimento o cobre provocou efeito letal em 100% dos organismos 

testados após 24h de exposição.  

 Os ensaios de tração foram realizados então somente com o vidro e o teflon já que os 

mexilhões não se aderiram ao cobre. 

No vidro e teflon, os organismos testados conseguiram produzir o bisso e se aderir, 

porém pôde-se observar um número maior de organismos aderidos ao vidro do que ao teflon, 

como pode ser visualizado na figura 5.8. Isto mostra certa preferência do Limnoperna fortunei 

em se aderir ao vidro. Este fato pode estar relacionado com a energia livre de superfície, onde 

segundo Matsui et al., (2001) o mexilhão dourado se adere mais fortemente a superfícies 

polares, como o vidro, e  com menor intensidade a superfícies apolares, como é o caso do 

teflon.  

 

      

Figura 5.8- Percentual de adesão do Limnoperna fortunei ao vidro e ao teflon. 
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A figura 5.9 mostra um exemplar de Limnoperna fortunei aderido a uma lâmina de 

vidro sendo submetido ao ensaio de tração.  O início do ensaio de tração é mostrado na figura 

5.9 A. A figura 5.9 B, mostra os filamentos do bisso sendo sofrendo estiramento antes do 

rompimento. A figura 5.9 C representa um detalhe da placa bissal (placa adesiva) localizada 

no final do filamento do bisso (porção distante do corpo) (ver figura 5.9 B) que promove a 

aderência dos mesmos aos substratos, no caso específico, o vidro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9- Ensaio de tração. A- Exemplar de mexilhão dourado aderido a uma lâmina de vidro sendo 

submetido ao ensaio de tração. B – Filamentos do bisso sendo estirados e a localização da placa bissal. 

C- Detalhe da placa bissal (placa adesiva) (magnitude 400x) localizada no final da porção distal que 

promove a aderência dos filamentos do bisso aos substratos, no caso específico, o vidro. 
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De acordo com Carrington (2002), os filamentos do bisso se estendem 

consideravelmente antes de se romperem. Este fato pôde ser comprovado durante os ensaios 

de tração, onde os filamentos do bisso sofreram estiramento antes do rompimento como 

mostra a figura 5.10 A e B.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10- Ensaio de tração. A- início do ensaio de tração onde os filamento do bisso começam a se 

distender (seta). B- filamentos do bisso sofrendo estiramento antes do rompimento (seta). 

 

Durante os ensaios de tração, os filamentos de bissos tracionados sofreram uma 

deformação média no estiramento entre 20% e 50% linearmente à tensão aplicada até o 

momento da ruptura. Exemplos de curva de tensão deformação de filamentos de bisso que 

estavam aderidos ao vidro e ao teflon podem ser visualizados nos gráficos 5.11 e 5.12. 

Os gráficos mostrados nas figuras 5.11 e 5.12 mostram a leitura da força máxima ao 

desligamento com vários picos. Este comportamento se dá porque os mexilhões se fixam por 

mais de um filamento de bisso onde o ângulo de contato de cada um destes filamentos com os 

materiais testados pode variar fazendo com que os filamentos recebam cargas diferentes 

surgindo assim vários picos para a força de desligamento. Os filamentos de bisso mais 

afastados da região central de adesão se destacam ou rompem primeiro fornecendo valores 

menores de força de desligamento.  
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Figura 5.11 - Curva referente à carga aplicada ao mexilhão x deslocamento de bandeja para organismo 

aderido ao material vidro (DUARTE, 2012). 
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Figura 5.12- Curva referente à carga aplicada ao mexilhão x deslocamento de bandeja para organismo 

aderido ao material teflon (DUARTE, 2012). 
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A maior parte dos filamentos do bisso analisados após os ensaios de tração se 

desprendeu dos substratos testados (vidro e teflon) por rompimento. A falha adesiva 

(descolamento da placa bissal) ocorreu apenas no teflon (Figura 5.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.13- Foto micrografia (magnitude 400x) de duas placas bissais (setas) que se 

descolaram do substrato teflon durante os ensaios de tração. 

 

Para Matsui et al. (2001) os filamentos do bisso tendem a se aderir fortemente a 

superfícies com alta energia livre superficial. Neste tipo de superfície verifica-se a tendência 

de que o molusco se desligue preponderantemente com o rompimento dos fios de bissos. Este 

fato foi observado nos ensaios realizados onde os filamentos do bisso aderidos ao vidro, 

energia livre de superfície bem maior que a do teflon, não apresentaram falha adesiva, todos 

se romperam após os ensaios de tração. De acordo com Matsui et al. (2001), a ligação dos 

filamentos do bisso aos materiais tende a ser menor em substratos com baixa energia livre de 

superficie se desprendendo assim mais comumente por falhas adesivas. A falha adesiva 

ocorreu apenas nos filamentos que estavam aderidos ao teflon, comprovando o fato dos 

mexilhões se aderirem mais fracamente a este material. 

 Nos ensaios realizados, 20% dos filamentos do bisso aderidos ao teflon apresentaram 

falha adesiva, ou seja, descolamento da placa bissal deste substrato. Devido à baixa energia 

livre de superfície deste material era esperado um número mais expressivo de falhas adesivas. 

Porém, os experimentos foram realizados sobre a influência de um fluxo contínuo de água, o 

que pode ter induzido os mexilhões a produzirem filamentos de bisso mais resistentes. De 

acordo com Carrington (2002) os mexilhões podem detectar e responder as mudanças de 

fluxo da água em seu ambiente, produzindo um bisso mais forte que resista a elas.  
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Diante do fato descrito acima, foi realizado um teste com o teflon e Limnoperna 

fortunei em aquários com fluxo de água contínuo e em aquários sem fluxo de água contínuo, 

sistema estático (com renovação de água a cada dois dias). Pôde-se observar que o número de 

falhas adesivas foi mais expressivo para os organismos que estavam aderidos ao teflon em 

aquários com sistema estático do que em aquários com fluxo de água contínuo (Figura 5.14). 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.14- Descolamento da placa bissal para o teflon em aquários com fluxo de 

água contínuo e sem fluxo de água contínuo (sistema estático) 

 

 

 Este resultado está de acordo com a teoria de Carrington (2002) onde os mexilhões 

detectam e respondem as mudanças no fluxo de água. Com o fluxo de água os mexilhões 

produziram filamentos de bisso mais resistentes.  

Quanto ao padrão de rompimento, os filamentos dos bissos analisados após ensaios de 

tração utilizando como substrato o vidro e o teflon, romperam em duas regiões distintas: X, 

próxima ao corpo (> 400µm) (Figura 5.15 A) e Y, distante do corpo (< 400µm) (Fig 5.15 B) e 

apresentaram dois tipos distintos de rompimento: superfície plana de ruptura transversal (Fig 

5.16 A e B) e superfície estirada de ruptura tipo estricção (Fig 5.16 C e D). 
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Figura 5.15- Fotomicrografia de filamentos do bisso do mexilhão Limnoperna fortunei rompidos após 

ensaio de tração. A (magnitude 100x)- Filamento do bisso aderido a um substrato através da placa 

bissal ou placa adesiva (cabeça de seta) que apresentou rompimento na região X (seta contínua). B 

(magnitude 400x)- Filamento do bisso com rompimento na região Y(seta tracejada) e placa bissal 

(cabeça de seta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.16- Fotomicrografia de filamentos de bisso (magnitude 400x) após ensaios de tração, com 

diferentes tipos de rompimento. A e B- Tipos de rompimento: superfície plana de ruptura transversal 

(setas contínuas). C e D- Tipos de rompimento: superfície estirada de ruptura tipo estricção (setas 

tracejadas). 
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A grande maioria dos filamentos dos bissos analisados, tanto no vidro quanto no 

teflon, romperam na região X, próxima ao corpo e alguns filamentos romperam na região Y, 

distante do corpo. O resultado da ocorrência das regiões de rompimento dos filamentos do 

bisso do Limnoperna fortunei para o vidro e para o teflon está apresentado na figura 5.17. 

Quando comparamos os filamentos com rompimento na região X, próxima ao corpo, que 

estavam aderidos ao vidro com os que estavam aderidos ao teflon o valor de p foi igual a 

1,000 (p<0,05 há diferença significativa e p> 0,05 não há diferença significativa). Já para a 

comparação entre os filamentos com rompimento na região Y para esses mesmos materiais o 

valor de p foi igual a 0,658. Conclui-se então, de acordo com a análise estatística que não 

ocorreu diferença significativa de um material para o outro em relação à região de 

rompimento dos filamentos do bisso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.17- Ocorrência das regiões de rompimento dos filamentos do bisso do Limnoperna fortunei 

para o vidro e para o teflon. 

 

Foi observado nos filamentos do bisso com rompimento na região X que estavam 

aderidos ao vidro e ao teflon que nesta região do filamento, ocorre estiramento antes do 

rompimento. Este fato está de acordo com Wiegemann (2005), que afirma ser a região 

proximal (X) mais elástica que a distal (Y), sofrendo estiramento quando submetida a forças 

de tração. 

Já os filamentos tracionados, que romperam na região Y, distante do corpo, no vidro e 

no teflon, não sofreram estiramento antes do rompimento. Isto mostra que as duas regiões 

apresentam comportamentos mecânicos diferentes: uma sofre estiramento antes do 
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rompimento e a outra não. Fato que pode estar ligado às diferenças estruturais de cada região 

do filamento, onde segundo Carrington (2002), a região Y, distante do corpo, é mais rígido, 

formada por fibras de colágeno densamente empacotadas, mais forte e menos extensa do que 

a região proximal considerada um material compósito, com fibras de colágeno reforçando 

uma matriz protéica macia.  

A confirmação se as regiões X e Y correspondem as regiões proximal e distal descritas 

por Carrington (2002) pode ser realizada por meio de análise bioquímica. 

A região de rompimento do filamento do bisso parece estar relacionada com as 

características estruturais das regiões X- próxima ao corpo e Y- distante do corpo e não com o 

tipo de substrato.  

Em ambos os materiais testados, vidro e teflon, foram encontrados filamentos de bisso 

com dois tipos de rompimento: superfície plana de ruptura transversal e superfície estirada de 

ruptura tipo estricção. O resultado da ocorrência destes dois tipos de rompimento encontrados 

está apresentado na figura 5.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.18- Ocorrência dos tipos de rompimento (superfície plana de ruptura transversal e 

superfície estirada de ruptura tipo estricção) dos filamentos de bisso do Limnoperna fortunei 

para o vidro e para o teflon 

 

 

Entre os filamentos tracionados que estavam aderidos ao vidro, não ocorreu 

dominância de um tipo de rompimento (superfície plana de ruptura transversal ou superfície 

estirada de ruptura tipo estricção- fig 5.16) sobre o outro, onde o valor de p para a comparação 

Non-Outlier Max
Non-Outlier Min

75%
25%

Median

MATERIAL

O
C

O
R

R
Ê

N
C

IA

0

2

4

6

8

10

Vidro Plana Vidro Estirada Teflon Plana Teflon Estirada
 

 Vidro RT   Vidro RE Teflon RT     Teflon RE 

RT- Rompimento 

superfície plana 
de ruptura 

transversal 

 
RE- Rompimento 

superfície estirada 

de ruptura tipo 

estricção 



 50  

entre os dois tipos de rompimento neste material foi de 0,2057 mostrando que não houve 

diferença significativa entre os mesmos (ver figura 5.18). Este fato pode estar ligado às 

propriedades do vidro, como sua alta energia livre superficial e ao ângulo de contato dos 

filamentos do bisso com o material testado, fazendo com que os filamentos recebam cargas 

diferentes, provocando comportamentos mecânicos diferentes, surgindo assim os dois tipos de 

rompimento. 

Já para o teflon houve diferença significativa (p= 0,0004) entre os tipos de 

rompimento superfície plana de ruptura transversal e superfície estirada de ruptura tipo 

estricção. Foi verificada uma prevalência do tipo de rompimento superfície estirada de ruptura 

tipo estricção (ver figura 5.18). Fato que pode estar ligado a baixa energia livre superficial do 

teflon. 

Ao se comparar os dois materiais, após análise estatística pode-se inferir que houve 

diferença significativa de um material para o outro em relação ao tipo de rompimento. No 

vidro, a quantidade de filamentos com rompimento do tipo superfície plana de ruptura 

transversal foi maior que no teflon (p= 0,003). Já a quantidade de filamentos de bissos com 

rompimento do tipo superfície estirada de ruptura tipo estricção foi maior no teflon do que no 

vidro (p= 0,003). 

O tipo de rompimento variou de um material para o outro, diferentemente da região de 

rompimento onde parece não haver influência do substrato. Esta diferença no tipo de 

rompimento entre os filamentos do bisso que estavam aderidos ao vidro e ao teflon pode ser 

devido a diferença da energia livre de superfície entre os dois materiais testados. A diferença 

na energia livre de superfície pode ter influenciado no processo de formação dos filamentos 

do bisso podendo alterar as suas propriedades mecânicas.  Esta alteração nas propriedades 

mecânicas dos filamentos pode acarretar em diferenças em relação ao tipo de rompimento. 

Ao se relacionar a região de rompimento com o tipo de rompimento, observou-se que 

no teflon 100% dos filamentos dos bissos analisados com rompimento na região X 

apresentaram o tipo de rompimento superfície estirada de ruptura tipo estricção. O mesmo 

acontecendo para os filamentos com rompimento na região Y, todos apresentaram 

rompimento tipo superfície plana de ruptura transversal.  

O fato da região próxima ao corpo ter apresentado o tipo de rompimento superfície 

estirada de ruptura tipo estricção pode ser explicado segundo Wiegemann (2005), que afirma 

ser a região proximal (X) mais elástica que a distal, sofrendo estiramento quando submetidas 

a forças de tração e também segundo Carrington (2002) que diz que a região proximal pode 
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ser considerada um material compósito, onde fibras de colágeno reforçam uma matriz protéica 

macia.  

Já a região distante do corpo (Y) por ser formada basicamente por fibras colágenas 

densamente empacotadas apresentaram rompimento do tipo superfície plana de ruptura 

transversal e por isso não sofre estiramento quando tracionada. Fato que pode estar 

relacionado com as diferenças morfológicas entre as regiões de cada filamento devido aos 

diferentes tipos de colágeno. Sendo assim, segundo Vaccaro & Waite (2001) quando 

submetidos ao tracionamento, as propriedades mecânicas dos filamentos apresentarão 

comportamentos distintos, ou seja, diferentes tipos de rompimento. 

Para os filamentos que estavam aderidos ao vidro, foi observado os dois tipos de 

rompimento na região X, onde 36% apresentaram rompimento superfície plana de ruptura 

transversal e 44% rompimento superfície estirada de ruptura tipo estricção.  

Já para a região Y todos os filamentos analisados apresentaram rompimento superfície 

plana de ruptura transversal.  

O comportamento da região X em relação ao tipo de rompimento, foi diferente no 

vidro e no teflon. No teflon todos os filamentos com rompimento nesta região, apresentaram 

rompimento do tipo superfície estirada tipo estricção. Já no vidro foram observados os dois 

tipos de rompimento nesta mesma região, superfície plana de ruptura transversal e superfície 

estirada de ruptura tipo estricção. Este fato pode ser devido a alta energia livre de superfície 

do vidro que pode ter influenciado no processo de formação dos filamentos do bisso. Em 

relação ao tipo de rompimento, a região X parece sofrer influência do substrato, 

diferentemente do observado na região Y. 
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Capítulo 6: Conclusão 

 

O pé do Limnoperna fortunei é formado por um tecido de preenchimento com 

diferentes tipos celulares que parecem se organizar formando pequenas unidades com 

características contráteis que devem ser as responsáveis por contrações brandas que ocorrem 

no pé e que auxiliam a locomoção do animal. 

Em toda a superfície externa do pé, foi verificada a presença de inúmeras vilosidades e 

pêlos o que aumentam a superfície de contato e conseqüentemente a adesão. As células 

epidérmicas justapostas que formam as vilosidades produzem um muco (proteína + 

polissacarídeo) aumentando ainda mais a capacidade de adesão do pé ao substrato. 

Verificou-se a presença de um tecido muscular localizado na base do pé do 

Limnoperna fortunei responsável por esticar e retrair o mesmo. 

O Limnoperna fortunei possui uma região formada por vários canalículos. Os 

canalículos convergem toda a substância adesiva produzida para um único ponto onde ocorre 

a exteriorização da mesma formando então o bisso. O ponto de projeção do bisso no corpo do 

mexilhão dourado é uma região reforçada por fibras de colágeno, o que mantém o bisso 

fortemente aderido ao corpo do animal. 

O Limnoperna fortunei possui um comportamento exploratório, onde o pé toca o 

substrato várias vezes até determinar o melhor local para a sua fixação. A seguir aplica a face 

ventral do pé sobre o substrato. A região produtora do bisso elimina, então, lentamente, uma 

substância líquida pastosa de cor amarelada, que é pressionada para o sulco ventral através de 

movimentos musculares do pé e do corpo do animal. Esta substância pastosa de cor amarelada 

preenche todo o sulco ventral do pé chegando até a cavidade terminal do mesmo, onde é 

forçada contra o substrato formando o disco adesivo. O pé é, então, retirado lentamente, 

liberando o filamento contido no sulco.  

O bisso do Limnoperna fortunei é constituído por um eixo principal do qual partem 

vários filamentos secundários.   

O cobre provocou efeito letal em 100% dos mexilhões testados. 

A falha adesiva ocorreu apenas no teflon. 

Em relação ao padrão de rompimento, os filamentos tracionados romperam em duas 

regiões distintas X- próxima ao corpo e Y- distante do corpo. Não houve diferença 

significativa do vidro para o teflon no que diz respeito a região de rompimento dos filamentos 

de bisso analisados. Houve uma predominância de rompimentos na região X em relação a 
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região Y. Parece não haver influência do substrato nas regiões de rompimento dos filamentos 

do bisso. 

Quanto ao tipo de rompimento, foram encontrados dois tipos de rompimento tanto no 

vidro quanto no teflon: superfície estirada de ruptura tipo estricção e superfície plana de 

ruptura transversal. Os filamentos que estavam aderidos ao vidro apresentaram 

comportamentos mecânicos diferentes quando comparados aos que estavam aderidos ao 

teflon, demonstrando neste caso uma influência do substrato que pode estar ligada a diferença 

de energia livre de superfície entre os materiais testados.  

No teflon 100% dos filamentos dos bissos analisados com rompimento na região X 

apresentaram o tipo de rompimento superfície estirada de ruptura tipo estricção. O mesmo 

acontecendo para os filamentos com rompimento na região Y, todos apresentaram 

rompimento tipo superfície plana de ruptura transversal. 

Para o vidro, foram observados os dois tipos de rompimento na região X onde 36% 

apresentaram rompimento superfície plana de ruptura transversal e 44% rompimento 

superfície estirada de ruptura tipo estricção. Já para a região Y todos os filamentos analisados 

apresentaram rompimento superfície plana de ruptura transversal.  

  Estas diferenças no comportamento mecânico entre os filamentos que estavam 

aderidos ao vidro e ao teflon mostram uma influência do substrato no processo de formação 

dos filamentos do bisso, modificando assim, as propriedades mecânicas de cada região do 

filamento, principalmente a região X. Além disso, outros fatores que podem influenciar no 

tipo de rompimento poderia ser o ângulo de contato do filamento do bisso com o material 

testado, fazendo com que os filamentos recebam cargas diferentes, provocando 

comportamentos mecânicos diferentes. 
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Capítulo 8: Relevância dos resultados 

 

 

Houve um avanço no conhecimento das estruturas envolvidas no mecanismo de 

adesão do Limnoperna fortunei a substratos. A descrição destas estruturas é de extrema 

importância para se avaliar a interação das mesmas com os substratos, o que poderá contribuir 

para o desenvolvimento de tecnologias específicas de controle para esta espécie, uma vez que 

o relato de estudos relativos nesta área e para esta espécie ainda são pouco divulgados.  

Os resultados obtidos nesse trabalho permitiram uma avaliação da influência de 

materiais no processo de rompimento dos filamentos do bisso, onde a energia livre de 

superfície é uma propriedade relevante para o desenvolvimento de materiais anti-incrustantes.  

O conhecimento sobre o comportamento mecânico dos filamentos de bisso é 

importante no desenvolvimento de materiais que possam ter diferentes aplicações 

tecnológicas. 

O conhecimento histológico vislumbra mecanismos biológicos que podem servir de 

modelos de estruturas aplicáveis em maior escala em diversas finalidades.  
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Capítulo 9: Sugestões para trabalhos futuros 

 

 

Estudo bioquímico das regiões do bisso do Limnoperna fortunei próxima ao corpo- X 

e distante do corpo-Y. 

Estudar a influência dos substratos na formação da placa bissal. 

Relacionar a força de desligamento com o tipo de rompimento dos filamentos do 

bisso. 

Fazer uma avaliação mais detalhada da influência da energia livre de superfície e 

outras propriedades dos materiais em relação aos tipos de rompimento. 

Avaliar a compatibilidade do material do bisso, para uso em reparações biológicas 

(colas biológicas, costuras, reconstituições etc). 
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