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RESUMO 

 

O mexilhão-dourado (Limnoperna fortunei, Dunker, 1857) é uma espécie invasora originária 

da China que vem desde o final da década de 90 causando impactos sem precedentes em setores 

que desenvolvem atividades econômicas relacionadas ao uso da água no Brasil. Neste contexto, 

apresenta-se este trabalho que tem como objetivo central confirmar a presença e levantar os 

impactos negativos em razão de sua a invasão nos sistemas de captação e adução de água bruta 

da Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL, no Sertão do Estado, registradas desde o 

ano de 2016 a 2019. Em vista disso, realizaram-se semestralmente medições dos parâmetros 

físico-químicos da água: temperatura, pH, condutividade, turbidez, concentração de cálcio e 

sólidos suspensos totais, nos mananciais afetados, que demonstraram resultados propícios à 

permanência da espécie no meio, confirmado pelos resultados de amostragem quantitativa de 

indivíduos e de medição de densidade populacional, nas tubulações dos sistemas de 

abastecimento público de Barragem Leste (Delmiro Gouveia) e Xingó (Piranhas), por 

apresentarem indivíduos majoritariamente com tamanho médio entre 11 a 20 mm de 

comprimento tanto nos mananciais de captação de água bruta, presos a substratos submersos 

consolidados ou não, como também nos equipamentos e tubulações destes sistemas. A 

classificação das incrustações encontradas nos sistemas invadidos auxiliou na montagem de um 

cronograma de controle populacional, sendo adotados métodos mecânicos, químicos e físicos, 

escolhidos conforme a acessibilidade de materiais, equipamentos e mão-de-obra disponíveis na 

Companhia. A limpeza por raspagem mecânica aplicada individualmente mostrou que as 

incrustações retornavam após 25 a 30 dias de uso do método. A utilização de pastilhas de ácido 

tricloroisocianúrico e grãos de dicloroisocianurato de sódio nas tubulações apresentaram efeito 

por períodos de 30 a 90 dias. O uso de ondas eletromagnéticas, utilizado individualmente não 

se mostrou eficiente na remoção das incrustações, sendo que quando combinado aos métodos 

químicos e ao mecânico por jateamento à alta pressão, removeu as incrustações das tubulações 

permanecendo livre por um período aproximado de 24 meses. Estes procedimentos 

contribuíram para a elaboração de um manual de controle às incrustações como suporte para 

subsidiar a CASAL no combate às macroincrustações. 

 

Palavras-chave: mexilhão-dourado; bioincrustações; sistemas de abastecimento de água; 

Companhia de Saneamento de Alagoas – CASAL; classificação das incrustações; métodos de 

controle; método eletromagnético; dicloroisocianurato de sódio; ácido tricloroisocianúrico. 



 
  

ABSTRACT 

 

The golden mussel (Limnoperna fortunei, Dunker, 1857) is an invasive species originating fron 

China that has been since the late 1990s, causing unprecedented impacts on sectors that develop 

economic activities related to water use in Brazil. In this context, this work is presented, whose 

main objective is to confirm the presence and raise the negative impacts due to its invasion of 

the raw water collection and adduction systems of the Alagoas Sanitation Company - CASAL, 

in the Sertão of the State, registered from 2016 to 2019. In view of this, measurements were 

carried out every six months of the physical-chemical parameters of the water: temperature, pH, 

conductivity, turbidity, calcium concentration and total suspended solids, in the affected 

springs, which showed favorable results for permanence of the species in the medium, 

confirmed by the results of quantitative sampling of individuals and measurement of population 

density, in the pipes of the public supply systems of Barragem Leste (Delmiro Gouveia) and 

Xingó (Piranhas), because they mostly present individuals with an average size between 11 and 

20 mm in length both in the raw water catchment springs, attached to submerged substrates, 

consolidated or not, as well as in the equipment and piping of these systems.The classification 

of incrustations found in the invaded systems helped in setting up a population control schedule, 

adopting mechanical, chemical and physical methods, chosen according to the accessibility of 

materials, equipment and labor available in the Company. Cleaning by mechanical scraping 

applied individually showed that the incrustations returned after 25 to 30 days of using the 

method. The use of trichloroisocyanuric acid pellets and sodium dichloroisocyanurate grains in 

the pipes had an effect for periods of 30 to 90 days. The use of electromagnetic waves, used 

individually, was not efficient in the removal of incrustations, and when combined with 

chemical and mechanical methods by high pressure blasting, it removed the incrustations from 

the pipes, remaining free for an approximate period of 24 months. These procedures contributed 

to the elaboration of a scale control manual as a support to subsidize CASAL in the fight against 

biofouling. 

 

Keywords: Golden mussel; biofoulings; water supply systems; Alagoas Sanitation Company – 

CASAL; classification of incrustations; control methods; electromagnetic method; sodium 

dichloroisocyanurate; trichloroisocyanuric acid. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O Limnoperna fortunei conhecido popularmente no Brasil como “mexilhão-dourado” e 

internacionalmente como “golden mussel” devido à coloração dourada de suas valvas é um 

molusco bivalve de água doce da família Mytilidae, mesma família dos mexilhões marinhos 

(Newell, 1969), nativo da bacia do Rio Pearly na China que foi amplamente distribuído durante 

as décadas de 1960 e 1970 em lagos e rios em todo o sudeste da Ásia (Xu et al., 2015). No 

Japão foram encontradas em 1987 aderidas às valvas de corbículas asiáticas importadas da 

China (Nishimura; Habe, 1987). Na América do Sul, teve sua rota de introdução através da água 

de lastro de navios e sua primeira ocorrência registrada no litoral argentino no estuário do Rio 

La Plata em 1991, no Balneário Blagliard, subindo para a margem uruguaia, posteriormente. 

Entre os anos 1998 e 1999 teve sua ocorrência reportada no Lago Guaíba em Porto Alegre-RS, 

chegando assim ao Brasil (Darrigran; Mansur, 2009). 

Nas bacias hidrográficas da América do Sul o mexilhão-dourado, após sua introdução, 

dispersou-se rapidamente e este sucesso adaptativo deve-se, além das características da espécie, 

a fatores como: o aumento da interconectividade entre bacias através de hidrovias, os 

transportes de embarcações via terrestre, transposição de bacias, construção de reservatórios, 

crescimento da navegação em águas continentais (Boltovskoy, 2015).  

De maneira oposta a maioria dos mitilídeos o L. fortunei é uma espécie de água doce 

que mantém populações em regiões estuarinas com salinidade na faixa de 0 a 12 ups (unidade 

padrão de salinidade), conseguindo assim colonizar regiões litorâneas, lagos, lagoas, lagunas 

em cenários de baixa salinidade, represas, margens e canais de rios e arroios, disseminando-se 

em ambientes aquáticos distintos e até diferentes meso e microhabitats, anteriormente ocupados 

apenas por organismos não incrustantes. Dependendo da região e do clima a espécie pode 

apresentar flutuações sazonais na sua densidade populacional, de forma que se verificou nos 

períodos mais frios uma redução na produção e distribuição das suas larvas, enquanto que nos 

períodos mais quentes, maior produção e distribuição (MMA, 2017).  

O mexilhão-dourado mostra-se uma espécie com o perfil de reprodução quase contínua, 

flexibilidade e tolerância a: ampla faixa de pH, baixa concentração de cálcio, dessecação, e até 

passagem pelo trato digestivo de algumas espécies de peixes (Oliveira et al., 2010), o que 

demonstra o êxito de sua introdução que pode ser explicado sob dois aspectos atuando 

conjuntamente: o perfil da espécie invasora e as características da área invadida (Sousa et al., 

2014).  
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O processo de invasão, adaptação e permanência do L. fortunei em águas continentais 

vem causando impactos ambientais e econômicos sem precedentes devido a sua capacidade de 

formar estruturas compactas conhecidas internacionalmente como “macrofouling” ou 

“biofouling” (formação de macroaglomerações). Este biofouling é responsável por problemas 

de incrustação, e consequentemente obstrução, em sistemas de captação e tratamento de água, 

nos setores da sociedade que utilizam a água nas suas atividades principais, tais como a 

indústria, a geração de energia e a navegação (MMA, 2017).   

 Os custos excedentes provenientes de serviços de manutenções e limpezas como 

também da contratação de mão-de-obra e compra de materiais e equipamentos oneraram valores 

segundo Penaforte (2014) na ordem de US$ 3,1 bilhões, nos Estados Unidos entre os anos de 

1993 a 1999, com o combate ao mexilhão-zebra nas usinas geradoras de energia, e no Canadá 

em torno de US$ 376.000 por estação geradora. No Brasil, o custo diário estimado em relação 

a uma usina hidrelétrica de 120 MW com três unidades geradoras afetadas pelo mexilhão-

dourado, foi de R$ 40.000,00, em razão da paralisação de máquinas, sem contabilizar os custos 

de manutenção dos equipamentos e remoção das incrustações (MMA, 2017). Rebelo et al., 

2018 descreve prejuízos da ordem de US$ 120 milhões por ano, além de uma estimativa de 

US$ 6,9 e US$ 8 milhões sejam gastos anualmente com atividades de monitoramento e 

manutenção em usinas de geração de energia.  

 Em estações de tratamento e abastecimento de água o L. fortunei apresenta histórico de 

causar danos como: redução no diâmetro e obstrução de tubulações, redução da velocidade e 

turbulência no fluxo, aumento do processo de corrosão de tubulações, gosto e odor indesejáveis 

na água tratada, entre outras complicações (Canzi et al., 2005). A sua ocorrência, e consequente 

morte, em uma estação de tratamento de água, em decorrência das operações mecânicas e 

processos químicos, leva geração de resíduos orgânicos desagradáveis que modificam as 

características e a qualidade da água na estação, sendo necessários acréscimos de etapas no 

processo de tratamento (Mansur et al., 2003).  

 Esses impactos no âmbito ambiental, econômico e social vêm revelando a importância 

do estudo sobre os processos de invasão, adaptação e permanência da espécie nos setores 

industriais e nos órgãos de abastecimento público de água potável afetados diretamente pela 

presença do molusco invasor em seus sistemas de captação de água (Colares et al., 2002).   
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2 JUSTIFICATIVA 

 
O primeiro registro da ocorrência de incrustações causadas pelo mexilhão-dourado na 

região Nordeste do Brasil foi no ano de 2015 no reservatório da Usina Hidrelétrica (UHE) de 

Sobradinho, conforme Boletim do Centro de Bioengenharia de Espécies Invasoras de 

Hidrelétricas (CBEIH). Este registro fez acender o alerta da invasão da espécie na região do 

baixo-médio Rio São Francisco (Barbosa et al., 2016). Em 2019, foram reportados os impactos 

causados pelo descarte de conchas e resíduos de limpeza do L. fortunei em estruturas de tanque 

rede de seis pisciculturas no submédio Rio São Francisco no município de Jatobá-PE, que 

demonstra a grande capacidade da espécie em colonizar as mais diversas superfícies artificiais 

introduzidas pelo homem (Avelino et al., 2019). 

Nesse contexto, no final do ano de 2016, a verificação de uma alteração da vazão de 

água bruta na chegada da Estação de Tratamento de Água de Xingó – Piranhas/AL, pertencente 

aos sistemas da Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL, no Sertão do Estado, devido 

à formação de uma macroaglomeração compacta e rígida formada pela agregação de um tipo 

de molusco não característico da região nas tubulações da captação do sistema sinalizou a 

presença da espécie Limnoperna fortunei na região do baixo São Francisco.   

Nos sistemas de abastecimento da CASAL onde foram registradas a presença da 

espécie, as macroaglomerações causaram impactos referentes à: redução na eficiência de 

abastecimento, aumento do custo adicional com limpezas e manutenções e problemas de ordem 

pública devido a paralisações no abastecimento de água, gerando custos financeiros e aumento 

de investimentos para reparos nas estruturas de produção de água em razão da: contratação de 

serviços de manutenções, limpezas, e mão-de-obra, compra de materiais e equipamentos, 

diárias para vistorias e visitas técnicas, custos com hora-homem trabalhada, entre outros. Estes 

impactos financeiros gerados pelos serviços de manutenções e limpezas dos sistemas da 

CASAL/Unidade Sertão – UNSERTÃO, afetados pelas macroincrustações de mexilhão-

dourado são descritos na Tabela 1.  
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Tabela 1 - Custos financeiros relacionados aos serviços para controle do mexilhão-dourado 

nos sistemas de captação da CASAL / Unidade Sertão - UNSERTÃO. 

CONTRATAÇÃO DE SERVICOS, MATERIAIS E 

AUXILIARES PARA CONTROLE DAS 

MACROINCRUSTAÇÕES 

CUSTO (R$)  
ANUAL 

Viagens (visitas técnicas e pesquisas de campo) 4.800 

Compra de materiais para troca de tubulações, peças, 

consertos de bombas e equipamentos danificados pelas 

incrustações.  

63.457,50 

Contratação de Serviços auxiliares de terceirizados 

(retroescavadeira, pitometria, caminhão hidrojato, etc.)  
171.000,00 

Intervenções de vistoria, amostragem de água e indivíduos 

de Limnoperna fortunei nos pontos de coletas  
4.842,00 

Consumo de produtos químicos para retirada de 

incrustações ou limpeza de tubulações  
5.000 

Diárias, horas extras e outros  13.937,43 

TOTAL 263.036,93* 

 Custo anual estimado baseado em contratação de serviços auxiliares, mão-de-obra e compra 

de materiais e equipamentos em valores do mercado local. 

 

Os valores de custos dos quais trata a Tabela 1 são relativos a valores estimativos de 

contratação de serviços, mão-de-obra e compra de materiais e equipamentos baseados nos 

valores do mercado local, isto porque nas situações de prestação de serviços emergenciais para 

manutenção e limpeza dos sistemas afetados pelas macroincrustações, tornou-se necessária a 

utilização de terceiros e aquisição de materiais e equipamentos do comércio local. 

Outro impacto negativo, relacionado à invasão desta espécie nos sistemas de 

abastecimento de água da região, foi o arraste de quantidades de até 1,0 m³ de organismos soltos 

e conchas de moluscos mortos, através do fluxo da água, para a entrada do tanque de decantação 

da Estação de Tratamento de Água (ETA) de Xingó, observado no período de janeiro do ano 

de 2017, o que possibilitaria o comprometimento das características da qualidade da água 

devido ao acumulo de matéria orgânica na entrada do sistema de abastecimento. 

Pelos motivos citados, justifica-se esta pesquisa que tem por objetivo identificar, 

monitorar e apresentar estratégias de controle às macroincrustações nos sistemas adutores de 

água bruta pertencentes à CASAL, visando evitar impactos negativos ao abastecimento público 

de água (financeiros, qualidade da água, e volume produzido).  

Este estudo inclui a confirmação da presença da espécie Limnoperna fortunei nos 

sistemas de captação pertencentes à Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL, no Sertão 
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do Estado de Alagoas – Brasil, a classificação das macroincrustações conforme seu grau de 

invasão nas tubulações adutoras de água bruta destes sistemas afetados, a descrição dos 

impactos negativos ao abastecimento de água (qualidade da água e volume produzido), as ações 

de controle utilizadas e a elaboração de um manual técnico para nortear as medidas de controle 

às macroincrustações (Anexo I), permitindo aos colaboradores e à gestão da empresa a 

aplicação dos procedimentos de forma a evitar a disseminação da espécie nos sistemas de 

abastecimento desta Companhia e assim subsidiar a adoção de estratégias mais efetivas. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

3.1 O Mexilhão-Dourado  

 
Representante da epifauna, o Limnoperna fortunei possui fecundação planctônica 

dioica, isto é, com gametas femininos e masculinos separados por indivíduos distintos, 

alcançando maturidade sexual muito precocemente, tornando-se sexualmente ativo com apenas 

cinco milímetros, aproximadamente entre 3 a 4 meses de vida (Santos et al., 2012). No ambiente 

natural podem viver por aproximadamente 3 anos, atingindo tamanhos que variam de 2,5 cm a 

6,0 cm no comprimento da concha ao final de seu ciclo de vida.  

Estes animais têm grande facilidade de adaptação ecológica devido ao seu crescimento 

rápido e vida curta e é considerada uma espécie exótica invasora pela característica de uma vez 

introduzida a partir de outros ambientes, adaptar-se e passar a se reproduzir e se dispersar 

extraordinariamente, causando um potencial impacto ecológico e/ou econômico fora do seu 

habitat natural (MMA, 2017).  

Esta espécie é considerada como engenheira por ter a característica de poder modificar 

ecossistemas estruturalmente e funcionalmente, devido seu comportamento gregário (Oliveira 

et al., 2005), fixando suas formas juvenis e adultas em um arranjo compacto nos diversos tipos 

de substratos, consolidados ou não (Brentano, 2014), onde os indivíduos menores se encaixam 

preenchendo os espaços entre os maiores, formando macroaglomerados resistentes à vazão da 

água (Boltovskoy et al., 2009)  

O mexilhão-dourado tem a característica de apresentar rápida dispersão, uma vez que 

introduzido em novos ambientes e, na maioria dos casos relatados de invasão, alcança altas 

taxas de densidade populacional em curto espaço de tempo devido a sua intensa habilidade 

reprodutiva que, relacionada com o seu ciclo larval, passa por vários estágios de segmentação 

desde a fecundação até fase juvenil da espécie (Darrigran et al., 1999). 

Segundo (Santos et al., 2005) em um tempo de três horas e trinta minutos ocorre a 

fecundação e formação da larva, levando cinco dias para chegar à fase véliger e, em estudo 

sobre a vida larval da espécie L. fortunei, (Choi; Shin 1985) citaram que as larvas do mexilhão-

dourado permaneceriam no plâncton em torno de um mês. 

 Um bom exemplo de sua capacidade de disseminação na América do Sul foi registrado 

por (Belz et al., 2012) a montante da hidrovia Paraná-Paraguai, onde o L. fortunei se espalhou 

rapidamente preso a cascos de embarcações, em seu primeiro ano percorrendo 22 km; nos 4 
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anos seguintes, 83 km/ano, chegando a uma taxa de até 240 km/ano devido à boa 

navegabilidade do rio (Darrigran; Drago, 2000). Outro fator que agrega facilidade de dispersão 

da espécie é que ela pode sobreviver até sete dias fora d’água em determinadas condições de 

umidade e temperatura (Oliveira, 2003) 

 A colonização do L. fortunei em estruturas artificiais usadas pelo homem, tais quais, 

cascos de embarcações e sistemas de tubulações favorece a dispersão da espécie entre corpos 

hídricos diferentes (Darrigran, 2002). Em tubulações com fluxo de água constante a colonização 

tende a ocorrer através do arraste das larvas nas correntes de adução permitindo a colonização 

do L. fortunei, a partir da fixação do organismo através do bisso, em locais de perda de carga 

como fendas, costuras e articulações nas tubulações. Estes locais protegidos permitem o 

crescimento das macroincrustações nas superfícies dos dutos levando a redução e, enfim, 

obstrução do fluxo de água até parada operacional (Mansur et al., 2012), podendo haver 

restabelecimento em novos locais após perturbações, o que auxilia o espalhamento da espécie 

(Uryu et al., 1996).  

 

3.1.1 Estágios Reprodutivos 

 
O L. fortunei é uma espécie que possui ciclo de vida que inclui uma fase larval 

planctônica e uma fase juvenil adulta. Em seu processo de reprodução, os gametas são liberados 

na água, onde ocorre a fecundação e inicia-se a formação do embrião ou gástrula, em um 

diâmetro em torno de 60-100 µm, seguindo para as outras fases no seu processo de 

desenvolvimento até a forma adulta (Darrigran; Damborenea, 2009). Diferentes fases larvais se 

desenvolvem no plâncton como se pode observar na Figura 1. 
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Figura 1 - Ciclo de Vida do Mexilhão-dourado 

 

Fonte: Mansur et al., 2012. 
______________________________ 

A) mórula ciliada, B) a E) trocóforas I a IV (comprimentos respectivos de 80-125 μm); estágios valvados, F) a 

larva “D” (100-130 μm), G) véliger de charneira reta (140-180 μm), H) véliger umbonado (190-230 μm), I) 

pedivéliger (230- 270 μm) e J), a pós-larva ou plantígrada (300 μm) bentônica epifaunal.  

 

Conforme descrito por Santos et al. (2005) temos as seguintes descrições para cada fase 

do L. fortunei em seu processo de desenvolvimento:  

• Fase Trocófora ciliada é uma fase em que uma coroa ciliar e flagelos centrais 

caracterizam a larva; 

• Fase Véliger é quando a trocófora desenvolve o formato de seu contorno em “D” e 

depois gradualmente em véu (organela ciliada com função de locomoção e 

filtração); 

• Fase Véliger umbonada é a etapa onde a larva desenvolve o umbo e linhas de 

crescimento dos órgãos internos são verificadas; 
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• Fase pedivéliger onde há a formação e funcionamento do “pé” permitindo 

deslocamento tanto através do véu como a nado, onde a larva passa a frequentar os 

bentos e iniciar o recrutamento de substratos; 

• Fase Plantígrada ou juvenil é a etapa onde a larva tem características de um pequeno 

mexilhão juvenil, o véu não é mais verificado e o pé torna-se o único meio de 

locomoção da larva e neste período o mexilhão-dourado já se fixa em substratos. 

 

O L. fortunei possui alta capacidade de tolerância e flexibilidade em manter suas 

populações adultas e juvenis nos rios sujeitos às mudanças físico-químicas, no fluxo da água e 

no fornecimento de alimento, como também de manter seu ciclo reprodutivo quase o ano inteiro 

adaptando suas densidades larvais conforme a variabilidade sazonal de temperatura e de outros 

fatores abióticos da região invadida (Oliveira et al., 2011). O ciclo reprodutivo é influenciado 

pela temperatura da água e a distribuição de suas larvas está relacionada à densidade 

populacional e a parâmetros ambientais como: pH, níveis de cálcio, temperatura, velocidade da 

corrente, e a produtividade primária do meio (Darrigran; Damborenea, 2009). 

 

3.1.2 O Recrutamento de Superfícies  

 

Em sua fase larval, o mexilhão-dourado se distribui na coluna d’água, fazendo parte do 

plâncton em uma densidade que pode atingir de 4.000 a 32.000 ind./m³ e o seu recrutamento e 

colonização em uma superfície dependerá da profundidade, sazonalidade e do tipo de substrato 

(Boltovskoy et al., 2009)    

Os substratos são estruturas distribuídas abaixo da coluna d’água dos quais servem de 

recrutamento e fixação para o L. fortunei. Podem ser tanto naturais (rochas, plantas aquáticas, 

ou outras espécies) como artificiais (estruturas construídas pelo homem), consolidadas (sólidas) 

ou não-consolidadas (não rígida ou móvel) (Correa et al, 2015). A densidade populacional nas 

macroaglomerações de mexilhão-dourado e consequentemente a sua capacidade de dispersão e 

distribuição de larvas planctônicas está intimamente relacionada ao tipo de substrato disponível 

para assentamento e recrutamento larval nos locais de ocorrência (Boltovskoy et al., 2006). 

Verificou-se a preferência das espécies juvenis e adultas a substratos consolidados, sem 

mobilidade, como exemplo, rochas submersas e objetos imersos na coluna d’água como: 

garrafas, latas, detritos de madeira, galhos de arvores ou até mesmo em substratos não 

consolidados como areia e seixo e fundo siltoso (Correa et al, 2015).  
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No ambiente aquático o L. fortunei pode se fixar em galhos e raízes de macrófitas que 

compõem a vegetação ribeirinha, bem como em animais. Musin et al., (2015) avaliou a 

densidade e o tamanho do L. fortunei nas raízes de Eichhornia crassipes em corpos d'água 

lênticos associados à planície de inundação do Médio Paraná observando a densidade 

populacional do mexilhão-dourado em relação a biomassa da macrófita nos meses de média de 

temperaturas mais elevadas. Uma observação importante segundo Milhomens (2019), foi 

relacionada à espécie E. crassipes e sua proliferação crescente na região do submédio São 

Francisco, possivelmente em razão ao acúmulo de dejetos urbanos e atividades de piscicultura 

na região aliado à baixa vazão do rio em decorrência da baixa pluviosidade, que pôde ter 

permitido a explosão desta espécie às margens dos lagos e a relação com a fixação da espécie 

L. fortunei na mesma região. 

Diversos tipos de substratos artificiais foram empregados como ferramenta para 

pesquisar e monitorar o comportamento das macroaglomerações de mexilhão-dourado em áreas 

invadidas. Substratos plásticos com composição de polietileno tereftalato (PET) em formato de 

garrafa foram utilizados no Rio Grande do Sul para investigar a colonização de invertebrados 

límnicos no Delta do Rio Jacuí e apresentou dentre outros organismos bioincrustantes a 

presença do L. fortunei (Pereira et al., 2010). Mansur et al., (2009) investigou a colonização do 

L. fortunei em substratos de madeira, em forma de X, em diferentes profundidades e 

posicionamentos e reportou uma colonização uniforme no artefato nas diferentes profundidades 

testadas. A mesma autora e colaboradores usaram tijolos de cerâmica de 14 x 10,5 x 9,5 cm, 

vazados por seis perfurações de 3 cm e duas de 1cm de diâmetro, para monitorar a colonização 

do mexilhão-dourado no delta do Rio Jacuí em Porto Alegre-RS e demonstrou nos testes de 

colonização que houve obstrução parcial das perfurações com 3 cm de diâmetro e total daquelas 

com 1 cm de diâmetro (Mansur et al., 2003). Santos et al., (2008) usaram substratos artificiais 

de cerâmica para avaliar o padrão de crescimento do mexilhão-dourado ao longo do ano e 

verificou que os indivíduos recrutados cresceram mais nos meses de primavera e verão. Outros 

substratos artificiais como aço, corda e madeira foram testados em laboratório revelando a 

madeira como melhor a superfície de aderência ao mexilhão-dourado (Castro et al., 2014).  

O mexilhão-dourado também tem a característica de colonizar as conchas e valvas de 

outros moluscos nativos e de alguns gastrópodes de forma que este tipo de colonização limita 

a mobilidade e desenvolvimento estas espécies. Mansur et al., (2003) cita como exemplos 

espécies raras de bivalves nativos como Leila blainvilliana e Castalia martensi. Lopes et al., 

(2009) reportaram a primeira ocorrência de bioincrustação (biofouling) do mexilhão-dourado 
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colonizando o corpo do caranguejo Aegla platensis Schmitt, 1942 (Decapoda: Anomura) no 

canal de São Gonçalo, Lagoa Mirim, Brasil observando que um exemplar do caranguejo vivo 

da espécie carregava 62 indivíduos da espécie L. fortunei. 

O processo de dispersão das larvas planctônicas e assentamento dos indivíduos nos 

diversos tipos de substrato estão intimamente ligados à velocidade da corrente da água (Oliveira 

et al., 2011).  Desde o estágio larval pedivéliger à fase juvenil, o mexilhão-dourado possui o pé 

com a importante função de formação dos fios de bisso, que são secretados por uma glândula 

localizada na parte dorsal em uma região reforçada por fibras de colágeno (Li et al., 2018). 

Os fios de bisso permitem a fixação do molusco em diversos tipos de superfícies e a sua 

colonização em um novo ambiente pode levar a alteração da paisagem ribeirinha, a composição 

da fauna e da flora e assim alterar o funcionamento normal dos ecossistemas invadidos 

(Darrigran; Damborenea 2011). 

Os indivíduos na fase plantígrada são fortemente estimulados a se direcionar e fixar-se 

às fendas e paredes de substratos duros, inacessíveis, onde se compactam densamente na 

tentativa de fuga natural contra predadores e distúrbios físicos da água, mas também podem se 

estender por áreas abertas (Boltovskoy; Cataldo, 1999).  

 

3.1.3 Fatores Ambientais e as Características da Espécie  

 

Estudos sobre a influência de fatores abióticos na densidade de espécies juvenis e larvas 

planctônicas do L. fortunei mostram uma ampla gama de variabilidade sazonal na população 

em função de parâmetros como: temperatura, pH, oxigênio dissolvido, material suspenso, 

estágio do rio (influência de várias águas) e velocidade da água (Oliveira et al., 2011). Ricciardi 

(1998) e Darrigran (2002), citam em seus estudos a influência das variações médias dos 

parâmetros de temperatura, pH e cálcio, como também oxigênio dissolvido e salinidade, na 

distribuição e nas densidades larvais do bivalve invasor nos principais corpos d’água da 

América do Sul. Ricciardi (1998), Darrigran (2002), Pareschi et al.,(2008) e Oliveira(2003) 

reportaram, em seus respectivos trabalhos, as faixas de tolerância à sobrevivência da espécie L. 

fortunei a alguns parâmetros físico-químicos da água que possam influenciar seu ciclo 

reprodutivo e dispersivo em algumas bacias hidrográficas da América do Sul. A Tabela 2 

compila os valores destes parâmetros físico-químicos da água em faixas de tolerância conforme 

citado pelos autores. 
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Tabela 2 - Faixas de valores dos parâmetros físico-químicos da água dos quais a espécie L. 

fortunei sobrevive conforme estudos realizados em bacias hidrográficas da América do Sul. 

Parâmetros da água Ricciardi, 1998 Darrigran, 2002 Pareschi, 2008 Oliveira, 2003 

Temperatura (ºC) 8,0 - 35,0 15,3 – 32,6 19,9 - 33,1 17,9-31,8 

pH ≥6,40 6,20 – 7,40 7,27 - 9,96 5,7- 7,4 

Cálcio Ca++ (mg/L) ≥3,0 1,00 - 3,96 4,66 -16,69 2,1-11,6 

 
A Tabela 2 mostra que os autores encontraram diferentes faixas de valores, mínimos a 

máximos, dos parâmetros físico-químicos da água dos quais a espécie L. fortunei suporta 

sobreviver como: temperatura, pH e cálcio, em Bacias Hidrográficas da América do Sul, 

revelando a ampla faixa de tolerância da espécie L. fortunei em seu processo de colonização e 

permanência em novos habitats. 

Darrigran (2002) e Pareschi et al., (2008) reportaram também sobre os parâmetros de 

condutividade específica e turbidez, que também exercem influência na dispersão e 

sobrevivência da espécie, mostrando que os resultados de tolerância mínimos e máximos 

encontrados foram de 44,0 a 232 uhms.cm-¹ e de 3,0 a 62,4 NTU, respectivamente.  

O Limnoperna fortunei tem a capacidade de modificar as concentrações de matéria 

orgânica particulada na coluna d’água devido às altas taxas de filtração realizada por suas 

colônias, afetando diretamente as características da água, como: diminuição do material em 

suspensão, aumento na penetração da luz solar, aumento da clarificação da água (Sylvester et 

al., 2005). Sua presença está relacionada à elevação da concentração de amônia, nitrato e 

fosfato, aumento da relação Fósforo/Nitrogênio, como também, diminuição do séston, do 

fitoplâncton e da produtividade primária (Boltovskoy; Correa, 2014). Devido a extradicionária 

capacidade de remover partículas em suspensão e substâncias ao seu redor o mexilhão-dourado 

tem a capacidade de remover e bioacumular metais pesados (Cd, Pb e Cr) em seus tecidos 

representado um perigo na cadeia trófica por meio da contaminação ambiental e desequilíbrio 

da biota aquática (Marengoni et al., 2013). 

 

3.1.4 Mexilhão-Dourado no Brasil 

 

O primeiro registro da espécie no Brasil foi feito por Mansur et al., (1999) na Bacia do 

Lago Guaíba na região portuária de Porto Alegre, RS. Em dois anos, após o primeiro registro, 

o mexilhão-dourado se dispersou pela laguna dos Patos e posteriormente pela lagoa Mirim e 
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pelo delta do Rio Jacuí causando alterações na paisagem, na fauna e na flora aquática das áreas 

invadidas (Capítoli et al., 2008). Paralelamente a introdução do L. fortunei que acontecia em 

Porto Alegre, Sul do país, ocorria outra introdução de populações que subiram o rio Paraná e 

Paraguai pelo Centro-Oeste, devido à intensa navegação fluvial no Pantanal, na Baía do Tuiuiú, 

proximidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul (Oliveira, 2003).  

Em 2001, foi registrada a ocorrência do mexilhão-dourado na Usina Hidrelétrica de 

Itaipu, Foz do Iguaçu-PR. A espécie dispersou-se rapidamente pelo alto Rio Paraná ocupando 

toda represa em menos de dois anos, causando problemas de macroincrustações em dois 

pequenos reservatórios (Takeda et al., 2003) e nos filtros do sistema de resfriamento das 

turbinas da Usina Hidrelétrica de Itaipu (Canzi et al., 2014).  

 O maior avanço do mexilhão através do Rio Paraná foi entre os anos de 2001 a 2005, 

em diversos reservatórios ao longo deste rio, chegando ao rio Tietê em 2014 (Pareschi et al., 

2008). No período compreendido entre 2011 a 2012 o mexilhão-dourado foi encontrado no 

reservatório de FURNAS, Minas Gerais, avançando para o Mato Grosso na Estação Ecológica 

Taimã em 2015 (Oliveira et al., 2015). Rotas de invasão de outros moluscos e estudo de 

modelagem computacional simulam cenários futuros de invasão, após a chegada do L. fortunei 

a Bacia do Rio São Francisco, e sua dispersão pelo São Francisco e outras bacias do Nordeste 

(Barbosa et al., 2018). Hoje a colonização e permanência da espécie no alto, médio e submédio 

Rio São Francisco é uma realidade e um desafio aos gestores que atuam com o uso das águas 

do “Velho Chico”. Registros da espécie na bacia do São Francisco na região do reservatório da 

UHE de Sobradinho- PE (Barbosa et al., 2016) e em pisciculturas de tilápias em Jatobá – PE 

(Avelino et al., 2019) já foram reportadas. Uma consulta na base de dados do Centro de 

Bioengenharia de Espécies Invasoras de Hidroelétricas - CBEIH mostra que o mexilhão já foi 

registrado em mais de cinquenta reservatórios do território brasileiro, sendo a maioria das 

ocorrências na região Sul e Sudeste, via de entrada no país (base.cheih.org). 

 

3.2 A Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco  

 

O Rio São Francisco é um dos mais importantes cursos d’água do Brasil, de relevância 

econômica, social e cultural para sete unidades federativas. Possui uma extensão de 2.700 km 

com vazão de 2.980 metros cúbicos por segundo, uma declividade média de 8,8 centímetros 

por quilômetro e velocidade média da corrente de 0,8 metros por segundo. Com finalidade de 

melhorar a gestão de suas sub-bacias a bacia hidrográfica do Rio São Francisco, foi dividida 

em quatro unidades fisiográficas, sendo elas: a região do Alto São Francisco, que compreende 
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a área da nascente na Serra da Canastra até a cidade de Pirapora-MG, representando 17,5% da 

área total da bacia; o Médio São Francisco, que se estende de Pirapora-MG até Remanso-BA 

(represa de Sobradinho), com o equivalente a 53% da bacia; o Submédio São Francisco, que 

vai de Remanso até Paulo Afonso-BA, representando 24,4% da bacia e o Baixo São Francisco, 

que vai de Paulo Afonso até a foz, representado o menor trecho, com 5,1% da bacia (Pereira et 

al., 2010). 

Ele possui 36 afluentes de maior influência, sendo 19 perenes, onde se destacam os Rios 

Pará, Paraopeba, Velhas e Verde Grande pela margem direita, e os Rios Abaeté, Paracatu, 

Urucuia, Pandeiros, Carinhanha, Corrente e Grande pela margem esquerda (ANEEL, 1998). O 

potencial hidrelétrico do São Francisco, em decorrência de sua topografia, possibilita a base de 

suprimento e geração de energia elétrica para todo Nordeste, pelas usinas hidrelétricas de Três 

Marias e Queimado em Minas Gerais, Sobradinho na Bahia, Luiz Gonzaga em Pernambuco 

(divisa com o estado da Bahia), Xingó entre os estados de Alagoas e Sergipe, e o conjunto de 

usinas do Complexo hidrelétrico de Paulo Afonso, formado pelas usinas de Paulo Afonso I, II, 

III, IV e Apolônio Sales (Moxotó), situado entre os estados de Bahia, Pernambuco e Alagoas.  

O Rio São Francisco atravessa em seu percurso regiões com características naturais 

diversificadas, como áreas de elevadas temperaturas e baixos índices de pluviosidade, onde a 

evapotranspiração potencial anual mostra-se alta, principalmente na região do submédio São 

Francisco (Ioris, 2001). Menos de 1/5 de toda bacia do Rio São Francisco ainda se encontra em 

seu estado natural, ou com mínima degradação das coberturas vegetais naturais, visto que, a 

maior parte, mais de 65%, encontram-se antropizadas e desmatadas. Por se encontrar, em 

grande parte, no bioma cerrado, a vazão de água do Rio São Francisco, ao longo do ano, 

depende das precipitações ocorridas no Estado de Minas Gerais (Alto e Médio São Francisco) 

o que revela uma susceptibilidade a danos ambientais, devido ao desnudamento do solo, 

principalmente nos trechos das localidades semiáridas. No Baixo, Médio e Submédio São 

Francisco, região semiárida, observa-se uma dinâmica associada à assimilação das cargas 

orgânicas relacionada principalmente às baixas vazões dos corpos de água em decorrência da 

intermitência dos diversos rios que fazem parte desta região (rios das Velhas, Paraopeba, Verde 

Grande, Carnaíba de Dentro, Paramirim, Verde, Jacaré, Pajeú, Ipanema, entre outros), 

colaborando na concentração de cargas orgânicas naturais ou poluentes, comprometendo a 

qualidade da água (MMA, 2006).  

 A água reflete na sua composição as condições ambientais do ecossistema que o corpo 

hídrico se encontra. A principal ameaça à bacia do Rio São Francisco atualmente é a crescente 
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atividade antrópica em seu contorno e as atividades de agricultura e pecuária, dependentes de 

suas águas e de territórios ribeirinhos (Silva et al., 2010). 

 

3.3 A CASAL – Companhia de Saneamento de Alagoas e o Tratamento de água 

 

A CASAL, originalmente, Companhia de Saneamento do Estado de Alagoas, 

constituída através das Leis Estaduais N° 2.491, de 1° de dezembro de 1962 e 2.557 de 21 de 

junho de 1963 como Sociedade de Economia Mista Estadual, vinculada à Secretária de Estado 

da Infraestrutura -- SEINFRA, regida pelas leis e usos aplicáveis do comércio e por estatuto 

próprio, foi criada inicialmente para o abastecimento de água à 74 municípios do Estado de 

Alagoas corporativamente subdivididos em seis unidades regionais. São elas: Maceió, Leste, 

Agreste, Serrana, Bacia Leiteira e Sertão.  

O direito a água com boa qualidade é uma garantia assegurada em legislação específica 

e deve seguir os parâmetros de potabilidade, desafio constante e diário, perseguido pelas 

empresas de saneamento, mas especificamente pelos profissionais que atuam nas Estações de 

Tratamento de Águas – ETAs. Estas Estações de Tratamento são sistemas operacionais 

projetados para tratar, acondicionar e distribuir água através de processos físico-químicos que 

visam à redução ou eliminação de impurezas para atender às necessidades da população, para 

fins domésticos, públicos, industriais e produtivos.  

Entre a captação da água, seja de superfície ou subterrânea (lençol freático), e a chegada 

à torneira do consumidor final, etapas como: coagulação, floculação, decantação, filtragem, 

desinfecção, fluoretação e correção do pH. são cumpridas de forma a assegurar a qualidade da 

água dentro dos padrões de potabilidade. Na etapa de coagulação a água bruta da captação sofre 

uma correção de pH e recebe uma adição de sulfato de alumínio, buscando a neutralidade do 

meio e a coagulação dos particulados em suspensão. Em seguida, a água passa pelo processo 

de floculação que busca agregar as partículas coaguladas na etapa anterior para a formação de 

flocos mais densos, que sofrem decantação em tanques por ação da gravidade e se depositam 

no fundo deixando a água límpida e transparente (redução da turbidez). Após a remoção dos 

particulados maiores a água segue para o processo de filtração para retenção das partículas leves 

que não foram aprisionadas nos processos anteriores através da passagem por uma estrutura 

filtrante contendo seixos, areia grossa, areia fina e carvão ativado. A ausência de partículas em 

suspensão, cor e odores não garante a potabilidade. Somente após a desinfecção com a adição 

de um forte agente oxidante, geralmente solução clorada, e a correção de pH, chega-se à 

qualidade de distribuição e consumo (Fundação Nacional de Saúde, 2004). 
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3.3.1 Sistema de Abastecimento Barragem Leste  

 

Composto por unidades de captação, tratamento e distribuição, este sistema capta a água 

bruta tem manancial superficial às margens do barramento da hidrelétrica de Apolônio Sales, 

Paulo Afonso-BA, através de bomba com capacidade de 137 m³/h, disposta em sistema tipo 

flutuante, recalcando-a em tubulação de 200 mm de diâmetro interno, até estação de tratamento 

localizada no Distrito de Barragem Leste distante 1,24 km da captação. O sistema coletivo de 

Barragem Leste abastece os povoados de Sinimbu, Jardim Cordeiro, Gangorra, Alto bonito, 

Caraíbas do Lino e o próprio Distrito de Barragem Leste, todos no município de Delmiro 

Gouveia-AL e Caraibeiras do Teodósio no município de Pariconha, e é caracterizado por uma 

ETA compacta que utiliza a tecnologia de filtração direta ascendente (Filtro Russo), com 01 

câmara de ganho de carga d’água de entrada. Possui 03 filtros compactos contendo em seu 

interior areia e cascalho em granulometrias preestabelecidas, com dimensionamento de 2,5 m 

de diâmetro, de forma que a tubulação de 150 mm de saída para os reservatórios, permitem uma 

capacidade de tratamento de 37,5 L/s de água 24h/dia, cada filtro, abastecendo 02 reservatórios, 

de 200 m3 e de 80 m3 respectivamente, que chega à população através de rede distribuidora, em 

tubos de PVC de 60 mm de diâmetro com aproximadamente 16.815 m de extensão (referencia 

interna, CASAL). 

 

3.3.2 Sistema de Abastecimento Xingó 

 

Composto por unidades de captação, tratamento e distribuição, este sistema capta a água 

bruta em manancial superficial às margens da Barragem da hidrelétrica de Xingó, Piranhas-AL, 

através dois conjuntos moto-bomba com capacidade total de 374 m3/h que aduz água até estação 

de tratamento localizada no município de Piranhas/AL distante 5,0 km da captação. Um 

reservatório apoiado na Estação de Tratamento com capacidade de 2.000 m³ realiza o 

abastecimento à população por gravidade. Na Estação de Tratamento existe também um 

reservatório elevado de 100 m³ que auxilia no abastecimento do município. A ETA de Xingó é 

uma estação compacta pressurizada composta por 01 pré-decantador, 04 flocodecantadores que 

utiliza 04 filtros de areia com a tecnologia de filtração de dupla entrada (ascendente e 

descendente). Atualmente trata uma vazão média de 374 ms3/h em regime de operação de 

24h/dia, produzindo um volume médio 8.976 m3/dia, o qual é responsável pelo abastecimento 

do município de Piranhas-AL (referencia interna, CASAL). 
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3.4 Métodos de Controles para casos de Bioincrustação de Mexilhão-Dourado 

 

Estações de água para abastecimento público, hidroelétricas e unidades industriais vêm 

sofrendo com bioinvasões de moluscos de água doce da família Dreissenidae há algum tempo 

e mais recentemente pelas invasões causadas pelo mexilhão-dourado no interior de seus 

sistemas operacionais, como grades de admissão, chicanas e calhas de passagem, tanques de 

recepção, tubulações de adução, tanques de decantação de água bruta. As larvas do mexilhão-

dourado são arrastadas para o interior das tubulações de água bruta, se fixando nas superfícies 

e fendas destas, possibilitando assim o recrutamento e crescimento da bioincrustação nas 

estruturas, até a formação da macroaglomeração e consequente obstrução. Instalações 

industriais como estações de tratamento de água e esgoto, usinas de energia, refinarias, 

siderúrgicas, pisciculturas, sistemas de irrigação, canais de transferência de água e embarcações 

tem sido alvo de danos causados pelas bioincrustações de mexilhão-dourado (MMA, 2017). 

Medidas de controle têm sido adotadas no sentido de minimizar os prejuízos, mas a 

literatura ainda carece de maiores informações sobre os custos operacionais e quais são as 

estruturas mais afetadas, visto que a maioria dos trabalhos publicados estão em revistas 

científicas que nem sempre descrevem as questões tecnológicas relacionadas a espécie.  

Apesar do L. fortunei ser uma espécie nativa da China e apresentar histórico de 

problemas em estruturas artificiais há vários anos no país, apenas recentemente, com os 

diversos aquedutos construídos a espécie se dispersou efetivamente, causando problemas em 

estruturas feitas pelo homem. Boltovskoy et al., (2015) fizeram um levantamento sobre as 

estratégias de controle adotadas, em diversas regiões da China, e apontou as vantagens e as 

limitações no uso de métodos como filtração, controle de velocidade de fluxo, revestimento 

antiincrustantes, anoxia, dissecação, utilização de peroxido de hidrogênio, cloração, limpeza 

manual e controle biológico. No Japão os principais setores afetados pelo mexilhão-dourado 

são as estações de tratamento de água, usinas hidroelétricas e sistemas de irrigação. Como a 

matriz energética japonesa é em maior parte nuclear e térmica, localizada em regiões litorâneas 

(alta salinidade), os maiores problemas com infestação do L. fortunei ocorrem em sistemas de 

irrigação. Na América do Sul a chegada do mexilhão-dourado trouxe problemas principalmente 

para o Brasil que possui diversas hidroelétricas em suas Bacias. Apesar do setor elétrico ser o 

mais afetado por esse organismo, qualquer atividade ligada a captação de água bruta infestada 

por larvas do molusco pode sofrer danos com obstruções de equipamentos e tubulações e 

consequentes paradas de funcionamento de suas plantas (Boltovskoy, 2015). 
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 Nos sistemas de adução de água bruta e estações de tratamento de água estudos mostram 

que o estabelecimento da espécie pode causar obstrução em grades de admissão, comportas de 

entrada, tubulações de sucção e recalque de bombas, redução da vazão de água, 

superaquecimento do conjunto motor-bomba (Oliveira, 2003); acúmulo de valvas vazias e 

moluscos mortos nas câmaras de entrada e de chegada das estações de tratamento podem causar 

obstrução nos sistemas e gosto e odor indesejáveis (Colares et al., 2002); aumento do processo 

de corrosão, aumento no consumo de energia, perda de eficiência no processo de floculação e 

mudanças nos parâmetros de qualidade da água (Giordani et al, 2005). 

Uma variedade de medidas de controle pode ser utilizada, considerando-se a avaliação 

para cada situação. Os métodos de controle das incrustações se detêm até agora aos químicos, 

físicos, biológicos, revestimentos antiincrustantes, predadores, parasitas, e competidores, e 

podem ser utilizados individualmente ou em conjunto a depender de cada caso para uma melhor 

efetividade.  

Métodos que se baseiam na retirada de incrustações mecanicamente através da 

utilização de equipamentos, materiais e utensílios ou mesmo manualmente, são definidos como 

mecânicos. Geralmente, uma forma de tratamento reativo, conforme Darrigran; Damborenea, 

(2009), que atinge somente os indivíduos adultos de forma pontual e imediata, em 

procedimentos que envolvem a raspagem de superfícies com utilização de raspadores, pás, lixas 

e espátulas; secagem; jateamento de água à alta pressão e utilização de filtros de retenção 

(Kowalski; Kowalski, 2008). Estes métodos, em sua maioria, são empregados em estágios 

avançados de proliferação da bioincrustação onde são necessárias paradas operacionais para a 

remoção e limpeza da macroincrustação nos sistemas afetados. 

Outra opção adotada no controle da bioincrustação são os métodos químicos, 

considerados, conforme Darrigran; Damborenea, (2009), um método de controle reativo, em 

alguns casos, e proativo em outros, isto é, tem ação de direta, respectivamente, nos organismos 

ainda na fase larval e/ou juvenil adulta, sendo os compostos químicos mais empregados os que 

usam substâncias oxidantes como o cloro e seus derivados, compostos bromados, ozônio e 

peróxidos (Claudi; Oliveira, 2015). Substâncias não oxidantes como sulfato de cobre, hidróxido 

de sódio e moluscicidas também estão sendo bastante testadas (Cataldo et al., 2003). São 

métodos eficazes no controle da infestação, no entanto, apresentam alguns inconvenientes, pois 

adicionar produto químico na água requer sempre muito cuidado e requer controle. Portanto, 

antes da escolha dos diversos métodos químicos disponíveis é imprescindível a avaliação 
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preventiva sobre a aplicação destes, de forma que não venha causar problemas ao meio 

ambiente e à saúde da população. 

As substâncias oxidantes são agressivas e podem reagir com as estruturas e/ou gerar 

subprodutos indesejáveis como no caso do uso do cloro e seus derivados que pode produzir tri-

halometanos que são carcinogênicos (Trolli et al., 2002).  

O método químico mais utilizado, autorizado através da Instrução Normativa nº18, de 

21 de outubro de 2015 do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA, como produto regulamentado por meio de registro emergencial, para 

ser utilizado em sistemas de resfriamento de usinas hidrelétricas, é o composto 

dicloroisocianurato de sódio anidro (CAS 2893-78-9) (IBAMA, 2015) que tem ação direta 

sobre as larvas do mexilhão-dourado sendo aplicado em baixas e contínuas dosagens sem que 

haja formação de tri-halometanos (THMs), segundo (Claudi; Oliveira, 2015). Conforme 

Giordani et al., (2005), no método de controle químico com utilização de compostos a base de 

cloro, observou-se que, em tratamentos de pequeno tempo de contato, os indivíduos ao detectar 

a toxicidade do cloro fecham suas conchas fortemente não permitindo a entrada produto 

químico em seu interior. Já em tratamentos de longo prazo, como exemplo nos processos de 

tratamento de água bruta em Hong Kong, segundo Morton (1976), observou-se eficiência no 

combate às incrustações com adição contínua de uma concentração de solução clorada a 0,5 

mg/L, através da interrupção a alimentação e respiração do molusco ao fechar totalmente suas 

conchas em defesa à toxicidade do produto químico, levando o organismo à morte. 

O uso de moluscicidas como método de controle da espécie invasora é questionável e 

muitas vezes inviável, pois tem ação nas espécies nativas, representando sérios riscos à fauna, 

além de poder gerar subprodutos tóxicos ou mesmo persistir no ambiente causando danos 

imprevisíveis após aplicação, descarte ou vazamento para o corpo d’água.  

Uma alternativa viável, econômica e ambientalmente menos agressiva no controle da 

espécie invasora são os métodos físicos que podem ser adotados em diversas situações se 

adaptando a cada caso. Um exemplo é o controle de incrustações provenientes de substâncias 

dissolvidas na água, como sais e óxidos, que se precipitam formando cristais que se aderem às 

superfícies sólidas de tubos, equipamentos e aparelhos em sistemas geradores de vapor, 

caldeiras e aquecedores. O método mais verificado na literatura sobre esta forma de tratamento 

é o relacionado à ação do campo magnético sobre o sistema químico da água inibindo a 

incrustação (Soares, 2015) 
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Ultrassom (Zhou et al., 2021), magnetização da água, radiação ultravioleta, corrente 

elétrica, choque térmico, turbulência e frequência acústicas alternadas têm sido bastante 

utilizados nos sistemas de tratamento de água e industrial (Kowalski; Kowalski, 2008). O perfil 

de ação do método físico, considerado em algumas aplicações como proativo, pode causar 

impactos ambientais, por não ser seletivo, isto é, há a mortalidade tanto da espécie que se deseja 

combater como de espécies não alvo, e como consequência, há a alteração das características 

da água devido à liberação de matéria orgânica morta no ambiente aquático (Colares et al., 

2002). 

O controle biológico se baseia na introdução de outras espécies, o que pode se considerar 

como um tema bastante delicado, devido à dificuldade de se prever o comportamento de uma 

nova espécie introduzida no ambiente, podendo haver o risco da inserção de outra praga no 

ambiente, desta forma é difícil planejar esse tipo de controle em sistemas industriais (Penaforte, 

2014). 

Uma das principais vantagens de uma espécie invasora quando inserida em um novo 

habitat é a ausência de predadores, parasitas e competidores naturais. Hoje, após a introdução 

e permanência do L. fortunei nas bacias brasileiras, sabe-se que algumas espécies de peixes 

estão acrescentando o molusco invasor em suas dietas, tornando-se algumas, predadoras quase 

que exclusivas do mexilhão-dourado (Vieira; Lopes, 2013). 

 Experiências com os diversos métodos de controle têm sido alcançadas tanto na Ásia 

quanto na América do Sul, principais regiões com problemas de infestação do mexilhão-

dourado. Se, por um lado, os métodos químicos e alguns físicos são promissores e apresentam 

resultados mais rápidos e eficientes, por outro são agressivos e incertos ao meio ambiente. O 

uso de revestimentos anti-incrustantes na parte interna de dutos e nas superfícies de máquinas 

industriais revela o alto custo em substituir instalações em funcionamento, visto que nem 

sempre foram projetadas para enfrentar o problema.   

Neste trabalho serão descritos os impactos negativos em relação às alterações nas 

características de potabilidade da água e a redução do volume produzido nos sistemas de 

abastecimento devido à macroincrustações e as medidas de controle adotadas no combate ao L. 

fortunei nas instalações da Companhia de Saneamento no sertão do Estado de Alagoas, Brasil. 
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4 OBJETIVOS  

 

4.1 Objetivo Geral  

 

Analisar os impactos negativos em relação às características da água e ao volume 

produzido nos sistemas de abastecimento devido à macroincrustações causados pelo 

Limnoperna fortunei e as medidas de controle utilizadas no combate à espécie nas instalações 

da Companhia de Saneamento de Alagoas – CASAL, no sertão do Estado de Alagoas. 

 

4.2 Objetivo Específico  

 
 

• Confirmar da presença da espécie Limnoperna fortunei nos sistemas de captação 

pertencentes à Companhia de Saneamento de Alagoas – CASAL no Sertão do Estado 

de Alagoas – Brasil; 

• Classificar os tipos de macroincrustações conforme seu grau de invasão nas tubulações 

adutoras de água bruta afetadas; 

• Analisar os resultados analíticos dos parâmetros físico-químicos da água bruta dos 

mananciais de captação afetados pelas macroincrustações durante os anos de 2016 a 

2020; 

• Descrever sobre os impactos negativos referentes às perdas de vazão e volume de agua 

não produzida devido às paralisações dos sistemas de abastecimento de água de 

Barragem Leste e Xingó;  

• Descrever sobre as ações de monitoramento e métodos de controle às macroincrustações 

aplicadas nos sistemas de abastecimento afetados pelas macroincrustações de L. 

fortunei; 

• Elaborar manual técnico de controle às macroincrustações causadas por mexilhão-

dourado em sistemas de abastecimento de água por meio da metodologia aplicada nesta 

pesquisa. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS  

 

Este trabalho motivou-se pela verificação da presença do mexilhão-dourado nos 

sistemas de captação e adução de água bruta pertencentes à Unidade de Negócios da CASAL, 

no sertão alagoano.    

Após confirmação da presença da espécie, foram escolhidos dois sistemas de 

abastecimento de água como objeto de avaliação dos procedimentos de intervenções 

relacionadas às macroincrustações causadas pelo mexilhão-dourado: o sistema de tratamento 

de água de Xingó localizado no município de Piranhas e o sistema de tratamento de água de 

Barragem Leste em Delmiro Gouveia, ambos no Estado de Alagoas e operados pela Companhia 

de Saneamento de Alagoas (CASAL) através da Unidade de Negócios do Sertão 

(UNSERTÃO), localizados no Alto Sertão de Alagoas, distante 271 quilômetros da Capital 

Maceió, limitando-se ao sul pelo Rio São Francisco, encontrando-se as margens da barragem 

da UHE de Xingó e do Complexo Hidroelétrico de Paulo Afonso no rio São Francisco, 

respectivamente. 

Como requisitos iniciais, foram definidos procedimentos para o monitoramento das 

incrustações e característica da água, levantamento de dados técnicos operacionais e de 

produção de água e avaliação dos impactos negativos relacionados às incrustações, e finalmente 

a avaliação da aplicação de métodos de controle mecânicos, químicos e físicos utilizados pela 

CASAL para redução ou eliminação das incrustações causadas pela espécie L. fortunei.  

Os procedimentos aqui adotados se basearam em adaptações aos trabalhos de Oliveira 

et al., (2003), Mansur et al., (2003) e (2008), Maronas et al., (2003), Pereira, (2014), Garcez, 

(2004), Morton et. al., (1976) e Querol et al., (2013), e seguiram uma rotina de aplicação 

semestral, para os casos de monitoramento das incrustações e da característica da água, e anual 

para contagem da densidade populacional e levantamento de dados técnicos operacionais e de 

produção. Já a periodicidade da avaliação da aplicação dos métodos de controle mecânicos, 

químicos e físicos foi realizada sempre após cada procedimento. 

Um manual técnico de controle foi elaborado, de forma a estabelecer-se como conteúdo 

e procedimento básico operacional, necessário para auxiliar na consolidação das metas de 

combate às incrustações causadas pelo mexilhão-dourado, com base em informações, referentes 

à captação, tratamento e abastecimento de água, que foram coletadas e compiladas conforme as 

metodologias que serão descritas a seguir. 
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5.1 Ocorrência do Limnoperna fortunei 

 
A Unidade de Negócios do Sertão contempla os sistemas independentes de São 

Sebastião e São José que abastecem seus respectivos povoados e não possuem ETA nestes 

locais. Já o sistema Barragem Leste possui ETA que distribui água para seu Distrito incluindo 

zona rural e regiões circunvizinhas através de sua rede de distribuição independente. A captação 

Salgado aduz água bruta para ETA Delmiro Gouveia que é responsável pela distribuição de 

água no sistema adutor coletivo do sertão, isto é, abastece tanto o município de Delmiro 

Gouveia como também outras cidades do alto sertão alagoano como: Olho D’água do Casado, 

Pariconha, Água Branca, Mata Grande, Inhapi e Canapi. Em Piranhas o abastecimento ocorre 

através do bombeamento de água bruta da captação Xingó para sua respectiva ETA que 

abastece unicamente a população do município de Piranhas (AL).  

A presença de macrofouling de mexilhão-dourado foi registrada nos pontos detectados 

com aglomerações pelo molusco, nos sistemas de captação de água bruta invadidos, através da 

exploração in loco, por simples avaliação tátil e visual da presença da incrustação, em 

momentos da execução de procedimentos de: paralisações do abastecimento para manutenções 

preventivas e corretivas e limpeza dos sistemas de bombeamento de água, abertura de 

tubulações, desmontagem de bombas, válvulas e conexões das redes adutoras e paralisações de 

sistemas de tratamento conforme adaptado de Querol et al., (2013).  

O registro dos locais com presença de macroaglomerações foi marcado pelas suas 

respectivas coordenadas geográficas usando o equipamento GPS GARMIN ETREX VISTA 

HCx, e observações de campo nestes locais foram realizadas de forma a caracterizar o ambiente 

invadido.  

O procedimento de parada de abastecimento, para realização das amostragens e vistoria, 

e execução de serviços de manutenções preventivas e corretivas e limpeza das tubulações, é 

seguido de forma geral em todos os sistemas abrangidos pela unidade, decorrendo em um 

período em torno de 2 a 4 horas, alcançando, em alguns casos, 24 horas, conforme o passo-a-

passo: 

1. Planejamento da execução do serviço e apontamento dos materiais necessários; 

2. Comunicação prévia para as equipes envolvidas nas ações (operadores e 

auxiliares das estações de tratamento e corpo técnico executor); 

3. Comunicação externa à população através de meios de comunicação da região 

referente ao procedimento de parada do abastecimento; 
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4. Preparação para a paralisação do abastecimento (regulação de dosagem de 

químicos da água tratada, contralavagens e descargas de fundo nos filtros de areia, preparo de 

equipamentos e materiais); 

5. Manutenção do reservatório de água tratada no volume máximo para garantir 

população abastecida durante execução do serviço; 

6. Paralisação do bombeamento de água bruta das captações; 

7. Paralisação do tratamento de água na ETA; 

8. Desmontagem de bombas, tubulações, conexões, registros e/ou válvulas do 

sistema de captação conforme programação; 

9. Início da execução do serviço conforme programação; 

10. Finalização do serviço conforme programação; 

11. Montagem de bombas, tubulações, conexões, registros e/ou válvulas que foram 

desmontados; 

12. Partida do bombeamento do sistema de captação de água bruta; 

13. Partida do tratamento de água na ETA; 

14. Recuperação do volume do reservatório de água tratada para garantir o 

abastecimento de água da população; 

15. Partida do bombeamento de água à população, isto se o abastecimento tiver sido 

comprometido durante execução do serviço. 

Estes procedimentos, vez ou outra, tiveram algumas peculiaridades passiveis de 

modificação ou acréscimo de alguns passos, mas que não interferiram na sequência executiva 

do serviço. 

 

5.2 Levantamento de Dados 

 

Para este estudo foram considerados os sistemas de abastecimento de Barragem Leste e 

de Xingó, como “sistemas alvo”, por se mostrarem como os mais afetados com problemas 

decorrentes à macroincrustações por mexilhão-dourado, sendo os sistemas principais para 

aplicação das medidas de controle.  

A escolha de pontos de abertura das tubulações para vistoria, amostragem qualitativa da 

água e quantitativa de indivíduos e utilização dos métodos de controle mecânicos, químicos e 

físicos, foi baseado na facilidade de acesso periódico ao local para monitoramento, logística de 

materiais, equipamentos e métodos a serem utilizados, segurança, confiabilidade e eficiência 

das técnicas utilizadas.  
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Foi selecionado um ponto de abertura e vistoria para cada sistema de tratamento, em 

trechos à jusante da bomba de captação. Na captação de Barragem Leste, o ponto de abertura 

escolhido foi uma luva de correr com junta mecânica de 200 mm de diâmetro, distante 30 metros 

à jusante do flutuante de captação na tubulação adutora de água bruta, usando-se como critério 

de escolha a maior facilidade de acesso rodoviário e logística dos materiais, equipamentos e 

métodos a serem utilizados (Figura 2). 

 

Figura 2 - Ponto de abertura e vistoria na captação do sistema de tratamento de Barragem Leste 

em Delmiro Gouveia/AL sendo escolhido um ponto onde encontra-se instalada uma luva de 

correr com junta mecânica 200mm Ø. 

    
Fonte: Autora, 2017 

_________________________________ 
1 Ponto onde encontra-se a luva de correr com junta mecânica 200mm Ø na tubulação adutora de água bruta do 

Sistema Barragem Leste. 

 

Na captação da estação Xingó as tubulações adutoras de água bruta encontram-se no 

subsolo e dessa forma o sistema não apresentou um ponto de abertura satisfatório. Considerou-

se como ponto de abertura para vistorias um registro gaveta de 200 mm de diâmetro, localizado 

na casa de bombas da captação (Figura 3). 
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Figura 3 - Ponto de abertura e vistoria na captação do sistema de tratamento de Xingó em 

Piranhas/AL, sendo escolhido um ponto onde se encontra instalado um registro gaveta 

flangeado de 200mm Ø. 

 
Fonte: Autora, 2017 

_________________________________ 
1 Ponto onde encontra-se o registro gaveta flangeado de 200 mm Ø na tubulação adutora de água bruta do Sistema 

Xingó. 

 

A partir de janeiro do ano de 2017 foram realizados os primeiros registros de 

macroincrustações da presença da espécie Limnoperna fortunei, nos locais de abertura das 

tubulações, através de amostragens fotográficas e filmagens com o auxílio de câmera 

endoscópica de marca SmartCam modelo HY-5908, para inspecionar as tubulações da captação 

e verificar o quão afetados estavam os sistemas invadidos, conforme verifica-se na Figura 4. 
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Figura 4 - Amostragem fotográfica e filmagens com câmera endoscópica realizadas no ponto 

de abertura que apresentou macroincrustações por indivíduos de L. fortunei, para verificação 

do avanço das incrustações. 

                 
Fonte: Autora, 2017. 

 

 O procedimento de filmagens internas com uso de câmera endoscópica (Figura 4) nas 

tubulações invadidas utilizou câmera acoplada a um tubo flexível de PVC de 25mm Ø com 15 

metros de comprimento, no interior da tubulação aberta, e assim, foi tomado nas duas direções 

opostas do ponto de abertura (jusante e montante), somando-se assim 30 metros de 

comprimento de tubos vistoriados. 

 As etapas de levantamento de dados e diagnóstico, dos sistemas afetados, fundamentais 

para se conhecer a situação atual em que estes se encontravam, foram executadas a partir da 

análise crítica dos problemas enfrentados, definindo os pontos fortes (positivos) e os pontos 

fracos (negativos) para tomadas de decisão. Dentre os dados levantados para avaliação sobre a 

situação dos sistemas afetados em razão do avanço das macroincrustações estavam: 

- Volume mensal faturado dos sistemas de abastecimento; 

- Quantidade de paralisações mensais dos sistemas de abastecimento; 

- Duração das paralisações medidas em hora por sistema; 

- Quantidade de economias ativas atingidas pelas paralisações; 

- Volume não faturado devido a estas paralisações; 

- Levantamento pitométrico de vazão de água das tubulações adutoras; 

- Custos referentes a serviços operacionais de manutenção e limpeza dos sistemas; 

- Amostragem quantitativa de indivíduos de mexilhão-dourado; 

- Amostragem qualitativa dos parâmetros físico-químicos da água; 
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- Avaliação do nível de exposição e/ou incrustação do local invadido. 

 

Estes dados foram obtidos em registros operacionais e de produção computados em 

boletins, ATA, plataformas eletrônicas intranet e internet, e laudos das áreas operacionais, 

laboratoriais, gerenciais e administrativas de propriedade interna e/ou divulgados pela empresa.  

 

5.3 Manual Técnico de Controle às Macroincrustações nos Sistemas de Tratamento  

 

As medidas de ações utilizadas neste trabalho auxiliaram na elaboração de um manual 

técnico de controle às macroincrustações causadas pelo mexilhão-dourado nos sistemas de 

captação e tratamento de água da Companhia de Saneamento de Alagoas – CASAL no sertão 

do Estado, permitindo sua aplicabilidade em companhias, indústrias e empresas que utilizam a 

água nas suas atividades principais, tais como abastecimento, indústria, geração de energia e 

navegação. 

Elementos cruciais para elaboração deste manual técnico seguiram etapas que nortearam 

seu desenvolvimento, desde o conhecimento da situação atual das incrustações até a 

consolidação e finalmente formalização dos métodos. Estas etapas foram: 

 

• Diagnóstico; 

- Registro da ocorrência do Limnoperna fortunei; 

- Registro de impactos negativos (financeiros, qualidade da água e volume) operacionais 

e de produção relacionadas às macroincrustações causadas pelo mexilhão-dourado; 

• Definição de metas e soluções;  

- Amostragem quantitativa de indivíduos;  

- Amostragem qualitativa da água - Parâmetros físico-químicos; 

• Planejamento; 

- Métodos de controle; 

• Consolidação das estratégias de controle para alcance das metas. 

 

A elaboração deste foi desenvolvida como proposta para auxiliar as ações de combate à 

invasão da espécie Limnoperna fortunei nos sistemas de captação e tratamento de água da 

Companhia de Saneamento de Alagoas (CASAL) através da Unidade de Negócios do Sertão 

(UNSERTÃO), abrangendo procedimentos práticos mapeados por estratégias operacionais 

definidas. Nesse sentido, a construção do manual técnico seguiu seis passos básicos:  
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1. Princípios básicos para início das operações de controle à macroincrustações; 

2. Equipe técnica e suas atribuições no controle às macroincrustações;  

3. Equipamentos de Proteção Individual – EPIs; 

4. Materiais e equipamentos utilizados no controle às macroincrustações; 

5. Produtos químicos;  

6. Controle às macroincrustações; 

• Caracterização do ambiente invadido;  

• Análise do nível de exposição e/ou incrustação do local; 

• Métodos de controle utilizados contra as macroincrustações. 

 

 Este manual sugestiona um documento para padronização e normatização das ações no 

combate ao avanço das macroincrustações causadas pela espécie Limnoperna fortunei nos 

sistemas de captação e tratamento de água para Companhia de Saneamento de Alagoas – 

CASAL. 

 

5.3.1 Registros dos Boletins Operacionais 

 

Os dados operacionais e comerciais de produção de água da companhia são registrados 

mensalmente, computados internamente através da plataforma eletrônica intranet GSAN – 

Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saneamento da CASAL, onde nesta encontram-se 

todas as informações referentes ao abastecimento, atendimento ao público, faturamento e 

arrecadação específico à unidade regional. Também são encontrados nos formulários de gestão 

de produção e distribuição pertencentes ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

do Ministério do Desenvolvimento Regional, Componente Água e Esgotos - SNIS-AE, 

disponível em: <http://www.snis.gov.br/diagnostico-anual-agua-e-esgotos>, Acesso em 

fevereiro de 2021.  

O SNIS coleta as informações sobre os serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário realizado pelas prestadoras classificadas por abrangência regionais, microrregionais e 

locais e, desde 1995 disponibiliza o Diagnóstico de Serviços de Água e Esgoto anualmente, 

apresentando um panorama geral do abastecimento no país, relacionado à cobertura dos 

serviços de rede, custos com abastecimento e distribuição de água potável, tratamento, entre 

outros. 

http://www.snis.gov.br/diagnostico-anual-agua-e-esgotos
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A partir destas fontes, foram coletadas para este trabalho as informações referentes à: 

quantidade de paralisações do sistema de distribuição, duração das paralisações medidas em 

hora, a quantidade de economias ativas atingidas pelas paralisações e o volume não faturado 

devido a estas paralisações, relacionados à CASAL, regional - Unidade de Negócios do Sertão 

(UNSERTÃO) e compiladas em registros de dados anuais. 

 

5.3.2 Medições Pitométricas  

 

A medição de vazão de água aduzida pelo sistema de captação foi realizada 

semestralmente, onde utilizou-se o aparelho Lamon número de série 5400086, que determinou 

a medida pitométrica interna nas tubulações adutoras de água bruta de acordo com o manual do 

equipamento (Figura 5). A técnica baseia-se na medição da vazão e pressão do líquido em 

escoamento na tubulação por meio da diferença entre pressão de estagnação e pressão dinâmica, 

com o auxílio de um equipamento denominado tubo Pitot. Este tubo é um instrumento destinado 

à medição de vazão, através da obtenção da velocidade do fluxo, sendo deste modo obtido 

indiretamente a vazão. 

 

Figura 5 - Medição pitométrica realizada na tubulação adutora de água bruta do sistema Xingó. 

Verifica-se o acoplamento da haste do tubo de Pitot do equipamento em trecho de tubulação no 

subsolo. 

    
Fonte: Autora, 2020. 

 

Na Figura 5 observa-se uma medição pitométrica realizada em campo. Para este 

procedimento, como no caso do sistema de Xingó, se fez necessária a escavação do subsolo 

para acoplamento da haste do tubo Pitot no ponto de tomada da tubulação para medição da 

vazão. 
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5.4 Amostragem  

 
As amostragens quantitativas dos indivíduos foram realizadas anualmente entre o ano 

de 2017 a 2020, época que os procedimentos de abertura das tubulações e equipamentos para 

limpeza e manutenção foram contemplados. As amostragens qualitativas das características da 

água bruta dos mananciais de captação foram realizadas semestralmente entre 2016 a 2020, nos 

períodos climáticos representativos da região semiárida: no período chuvoso e frio (março a 

agosto) e no período mais quente e seco (setembro a fevereiro).  

 

5.4.1 Amostragem Quantitativa dos Indivíduos  

 
As amostragens quantitativas dos indivíduos iniciaram-se em 2017, durante os 

procedimentos de abertura das tubulações para vistoria das incrustações, como também os 

procedimentos de utilização dos métodos de controle nestes pontos seguindo uma adaptação da 

metodologia descrita por Oliveira et al., (2003), onde foram coletadas amostras dos mexilhões 

fixados nas paredes internas das tubulações tomando-se pequenos trechos de seção de 10 x 10 

cm retirados com auxílio de uma espátula conforme metodologia proposta por Mansur et al., 

(2008), Figura 6. 

 

Figura 6 - Trecho da tubulação aberta para realização de amostragem quantitativa de indivíduos 

de mexilhão-dourado com auxilio de uma espátula. 

  
Fonte: Autora, 2017. 

 



46 
 

 
  

A Figura 6 mostra o ponto escolhido para amostragem quantitativa de indivíduos, à 

borda da conexão da luva mecânica, onde unem-se os dois tubos, local de elevação de 

coeficiente de perda de carga que propicia aparecimento inicial de colônias em caso de uma 

recolonização. Os indivíduos foram fixados em álcool 70% e acondicionados em recipientes 

plásticos devidamente identificados com etiquetas e encaminhados para o laboratório. Para fins 

de confirmação da espécie uma amostra foi encaminhada no ano de 2017 para o Laboratório de 

Bentos da Universidade Federal de Pernambuco (Figura 7). 

 

Figura 7 - Limnoperna fortunei analisado através de um microscópio estereoscópio binocular, 

confirmada pelo laboratório de Bentos da Universidade Federal de Pernambuco no ano de 2017.  

 
Fonte: Laboratório de Bentos da Universidade Federal de Pernambuco, 2017. 

  

Na Figura 7 verifica-se a espécie L. fortunei, através da verificação de sua estrutura 

valvar pelo método de estereomiscroscopia óptica com incidência de luz polarizada, que destaca 

a valva sobre fundo escuro, o método aplicado para analise microscópica foi executado pelo 

laboratório acima citado. 

 

5.4.2 Densidade Populacional  

 
Após a coleta, os indivíduos foram selecionados através da separação daqueles que 

estavam agregados uns aos outros e ainda presos em substratos e detritos. As amostras foram 

lavadas e separadas de detritos e conchas vazias ou danificadas. A contagem de cada amostra 

foi realizada em bandejas plásticas de forma manual, sob fonte de luz auxiliar, com auxílio de 

uma pinça de aço inox e lupa de aumento (Figura 8). 
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Figura 8- Seleção e contagem manual dos indivíduos com auxilio de uma lupa de aumento, 

pinça de aço inox e iluminação artificial para melhor visualização da amostragem. 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

A Figura 8 mostra a contagem da densidade populacional dos indivíduos da espécie L. 

fortunei calculada pela relação do número de indivíduos encontrados no recorte da amostra de 

dimensão de 10 x 10 cm. 

 

5.4.3 Biometria 

 
Em uma adaptação à metodologia descrita por Mansur et al., (2003), os indivíduos 

foram quantificados de acordo com sua classe de tamanho, isto é, conforme seu comprimento 

máximo (distância da extremidade anterior, situada logo abaixo e à frente dos umbos, até a 

extremidade posterior da concha), com o auxílio de um paquímetro digital com precisão de 0,01 

mm de marca OEM, modelo 25363 com faixa de medição de 150mm (Figura 9). 
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Figura 9- Biometria dos indivíduos realizada através da medição do tamanho dos indivíduos 

de mexilhão-dourado com o auxilio de um paquímetro digital. 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

Como descrito por Maronas et al., (2003) considerando o comprimento dos indivíduos, 

as amostragens foram distribuídas em intervalos de 5,0 mm e 10 mm, para análise dos dados. 

Com base na metodologia proposta por Pereira (2014), os indivíduos foram selecionados para 

contagem biométrica das conchas com a utilização de uma lupa e um paquímetro, e divididos 

em quatro grupos: indivíduos menores que 5,0 mm à 10 mm, a partir de 11 mm à 15 mm, os de 

15 mm à 20 mm, e os maiores que 20 mm. Ao primeiro grupo considerou-se uma variação de 

10 mm e não 5 mm, em razão das condições dos instrumentais para contagem e visualização 

dos indivíduos, o que não afetou na distribuição das frequências e consequentemente na 

caracterização do tipo de incrustação encontrado. 

 

5.4.4 Amostragem Qualitativa da Água 

 
As primeiras amostragens de dados qualitativos (qualidade da água e características 

ambientais e operacionais dos sistemas) se iniciaram em junho do ano de 2016, sendo repetida 

semestralmente até dezembro do ano de 2020. 

Conforme descreve Garcez, (2004), as amostragens da água foram feitas de forma 

“caracterizada”, isto é, observando-se as características da água, do local e do tempo, como: 

cor, odor, presença de algas, óleos, corantes, material sobrenadante e peixes ou outros animais 

aquáticos mortos. Foram observadas e anotadas todas as peculiaridades relevantes ao local, 

tomando-se como princípio a técnica conforme amostra a ser coletada: o tipo de água (água 
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superficial, subterrânea, encanada, residuais, sedimento de fundo), o tipo de amostragem 

(amostra simples ou composta) e a natureza das análises a serem efetuadas entre físico-químicas 

ou microbiológicas.  

 

5.5 Parâmetros Físico-Químicos  

 
Foram utilizados os laudos semestrais dos parâmetros de potabilidade de água bruta dos 

mananciais de captações da CASAL, exigidos pela Portaria de Consolidação de controle e da 

vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade (origem: 

PRT MS/GM 2914/2011) n° 05/2017, anexo XX, do Ministério da Saúde, do período de 2016 

a 2020, quando um número maior de ocorrências devido as incrustações causadas pelo 

mexilhão-dourado foram registradas, fornecendo a possibilidade a uma análise comparativa 

entre a característica da água e o processo de invasão do molusco.  

A condutividade, a turbidez e o pH foram medidos com os equipamentos digitais, e a 

temperatura medida por termômetro de vidro. Os sólidos suspensos totais (SST) foram 

determinados por método de gravimetria e o método de concentração de cálcio por titulometria, 

todos estes métodos baseados no (APHA, 1998).  

Os laudos analíticos semestrais de água bruta, para avaliação dos parâmetros de 

caracterização da qualidade da água, foram coletados seguindo mesmo procedimento, tanto 

para a captação de Xingó como para a captação Barragem Leste. O sistema de captação de água 

bruta de Xingó fica localizado em trecho de barramento da UHE de Xingó, onde a profundidade 

da coluna d’água permite decantação natural de sedimentos suspensos e baixa movimentação 

do fluxo devido ao grande trecho de água da barragem, da mesma forma ao sistema de captação 

de água bruta de Barragem Leste que se localiza ás margens da Barragem Apolônio Sales 

pertencente ao complexo de usina hidrelétricas de Paulo Afonso/BA. 

 

5.5.1 Temperatura 

 
A temperatura da água foi aferida no local, no momento da coleta, com um termômetro 

de mercúrio, com certificado de aferição pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização 

e Qualidade Industrial (Inmetro). Em um Becker de 250 mL colocou-se uma amostra de 150 

mL de água onde foi imerso o termômetro até o material dilatante (mercúrio) estabilizar e 

proceder a leitura. 
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5.5.2 pH 

 
Nas medições do pH (potencial Hidrogeniônico) foi utilizado o pHmetro Instrutemp 

Modelo ITMPA-210, conforme descrição do manual do aparelho. O eletrodo do aparelho foi 

imerso em 150 mL de água dispostos em um Becker de 250 mL até estabilização.  

 

5.5.3 Condutividade  

 
Para as medições de condutividade utilizou-se o aparelho Tecnopon Modelo MCA-150, 

conforme descrição do manual do aparelho. O eletrodo do aparelho foi imerso em 150 mL de 

água dispostos em um Becker de 250 mL até estabilização. 

 

5.5.4 Turbidez 

 
Para determinação da turbidez utilizou-se o aparelho Policontrol. Modelo AP2000 WT, 

conforme descrição do manual do aparelho. Foi inserida a amostra em uma cubeta do aparelho 

e inserida no leitor até estabilização. 

 

5.5.5 Sólidos Suspensos Totais 

 
Para a determinação dos sólidos suspensos totais foi utilizado o método gravimétrico, 

baseado na diferença entre as massas, seca e úmida, em relação ao volume de amostra. 

Para obtenção da massa dos sólidos suspensos totais calcinou-se uma membrana de 

filtração de 1,2 µm em uma cápsula de porcelana de 80 mL em Mufla a 550 ºC ± 50 ºC por 15 

minutos, deixando em seguida resfriar em dessecador. Procedeu a pesagem da membrana para 

obter a massa inicial Mi. Utilizando a membrana realizou uma filtração à vácuo de uma alíquota 

da amostra. Após término da filtração, a membrana foi levada para estufa em uma temperatura 

entre 103 à 105 ºC até obtenção de medição constante (aproximadamente 2h). Foi retirada a 

cápsula da estufa e deixando-a esfriar em dessecador. Finalizando com a pesagem e obtenção 

da massa final Mf. O valor dos sólidos suspensos totais foi obtido pela diferença entre Mf-Mi 

(Cavalcante, 2012). 

 

5.5.6 Cálcio 

 
Para a determinação do teor de Cálcio dissolvido na água utilizou-se o método 

titulométrico e foi empregado o indicador Murexida. Foram usados neste experimento: bureta, 
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pipeta volumétrica, Erlenmeyer de 250 mL, espátula de inox, e os reagentes: solução padrão de 

carbonato de cálcio, solução padrão de EDTA 0,02N, solução de Hidróxido de Sódio (NaOH) 

6N, indicador Murexida (APHA, 1998). 

Após homogeneização da amostra, mediu-se 100 mL e transferiu para um Erlenmeyer 

de 250 mL, adicionando aos poucos a solução de NaOH 6N até atingir pH de 12+/-0,1 

(aproximadamente 1 mL). Em seguida adicionou-se o indicador Murexida. A titulação foi feita 

com solução EDTA 0,02N até a viragem da cor rósea para púrpura (Cavalcante, 2012). 

 

5.6 Métodos de Controle 

 
A avaliação de quais métodos de controle às incrustações seriam utilizados nos sistemas 

afetados foi planejada considerando-se a possibilidade de execução dos procedimentos quanto 

aos recursos materiais, facilidade de acesso e tempo de execução, no intuito de mitigar os danos 

causados pelo mexilhão-dourado, limitando sua propagação para níveis seguros ou aceitáveis, 

para o funcionamento normal dos sistemas de tratamento de água, sem causar problemas de 

veiculação hídrica para a população.  

Para esta escolha se tornou necessária a classificação das características da incrustação 

conforme seu nível ou grau da invasão para então determinar quais métodos seriam empregados 

no controle às macroincrustações.  

Esta classificação avaliou o perfil comportamental invasivo da espécie L. fortunei nos 

sistemas afetados, baseando-se no quantitativo de indivíduos distribuídos durante a realização 

dos procedimentos de amostragens biométricas de comprimento da espécie e levou em 

consideração os seguintes itens: 

• A característica da incrustação (colônias rasas, dispersas ou aglomeradas); 

• A predominância de indivíduos conforme tamanho (menores que 5,0 a 10 mm; de 10 a 

15 mm; 15 a 20 mm; de 15 a acima de 25mm); 

• Extensão da incrustação (pontuais, curtas, extensas). 

 

Sendo assim a caracterização acima serviu como base para a elaboração de um 

cronograma para aplicação dos procedimentos de controle das incrustações, que utilizou os 

métodos mecânicos por limpeza, raspagem ou jateamento de água a alta pressão, químicos por 

diluição de compostos dicloroisocianurato de sódio e acido tricloroisocianurico, e físico por 

emissão de ondas eletromagnéticas, de acordo com o grau de incrustação encontrado nas 
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tubulações, da qual poderia ser controlado ou eliminado à medida que fossem utilizados estes 

tipos de métodos, de forma individual ou conjunta seguindo o caminho: 

 

 

A escolha destes métodos se baseou na possibilidade de execução dos procedimentos 

em relação à extensão da invasão e ao tempo do serviço, levando-se também em consideração 

a disponibilidade e viabilidade dos recursos materiais a serem utilizados pela CASAL durante 

os procedimentos, melhor logística e facilidade de acesso ao local.  

Portanto este cronograma auxiliou na caracterização comportamental inicial da invasão 

da espécie nos sistemas afetados, como também serviu para avaliar quais medidas foram mais 

viáveis e seguras, no combate às macroincrustações até em situações criticas de invasão.  

No sistema Barragem Leste município de Delmiro Gouveia (AL) os métodos utilizados 

foram os mecânicos, realizados por meio da abertura das tubulações para remoção pontual por 

limpeza e/ou raspagem e por hidrojateamento a alta pressão, seguindo os métodos químicos, 

com adição dos compostos a base de dicloroisocianurato de sódio granulado e ácido 

tricloroisocianúrico em pastilha, e o método físico por emissão de ondas eletromagnéticas na 

tubulação de captação de água bruta afetada pelas incrustações. 

Os métodos de controle utilizados nas tubulações de água bruta da captação do sistema 

Xingó no município de Piranhas (AL) foram o método mecânico realizado por meio da 

substituição das tubulações afetadas, seguido dos métodos químicos, com adição dos compostos 

a base de dicloroisocianurato de sódio granulado e ácido tricloroisocianúrico em pastilha, e o 

método físico por emissão de ondas eletromagnéticas. 

 

5.6.1 Método Mecânico 

 
Os métodos mecânicos utilizados pela CASAL, iniciaram-se a partir do ano de 2017 e 

se estenderam até o ano de 2019, seguindo a periodicidade conforme cronograma de controle 

as macroincrustações elaborado neste trabalho, onde a escolha destes se baseou na facilidade 

de acesso e disponibilidade dos equipamentos e materiais a serem utilizados e na facilidade de 

execução e na garantia da segurança durante os procedimentos.  

Após a identificação da colonização por mexilhão-dourado adotou-se inicialmente 

métodos mecânicos com a limpeza e/ou raspagem, de forma individual, objetivando atingir os 

indivíduos adultos de forma pontual e imediata, conduzida durante os procedimentos de 

Característica da incrustação       Métodos a serem utilizados        Periodicidade da utilização 
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desmonte de tubulações, válvulas, registros, conexões e bombas retirando-se as incrustações 

com auxílio de raspadores, vassouras e esfregões, conforme Figura 10. 

 

Figura 10- Limpeza mecânica executada pelo método de raspagem de tubulação com utilização 

de espátula metálica para retirada das incrustações.  

 
Fonte: Autora, 2018. 

 

Outro método mecânico adotado foi o jateamento de água à alta pressão, realizado uma 

única vez em agosto de 2017 com o auxílio de um caminhão tanque de hidrojateamento, 

empregado pela Companhia de Saneamento de Alagoas – CASAL para serviços de limpeza em 

suas plantas de tratamento, sendo jateados 60 metros de tubulação (Figura 11). Esta ação foi 

somada a outros métodos em conjunto: o químico, por diluição dos compostos de 

dicloroisocianurato de sódio granulado e/ou de ácido tricloroisocianúrico em pastilha, e o físico 

por emissão de ondas eletromagnéticas, segundo cronograma de controle às macroincrustações 

elaborado neste trabalho conforme cita o item 5.6. 
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Figura 11- Jateamento água à alta pressão, sendo inserida a mangueira no interior de tubulação 

adutora de água bruta invadida pelas macroincrustações de mexilhão-dourado. 

   
Fonte: Autora, 2017. 

 

Neste processo o jateamento interno da tubulação foi realizado através da abertura de 

um ponto na tubulação sendo inseridos 15 metros de tubo flexível, Figura 11, à jusante e à 

montante deste ponto, totalizando 30 metros de tubulação jateados. Este método requereu 

devida atenção à disposição adequada dos resíduos gerados e cuidados para evitar o retorno do 

material removido ao ambiente aquático. 

Outro procedimento adotado foi referente ao resíduo de organismos soltos, valvas e 

detritos de mexilhão desprendido das paredes internas das tubulações adutoras de água bruta da 

captação e arrastado pelo fluxo da água, que se depositavam no fundo dos tanques de 

decantação da ETA de Xingó, que poderia trazer problemas em relação à carga orgânica deste 

material presente na água de abastecimento. A partir desta observação foi adotado, 

periodicamente, a cada semestre, serviços de limpeza dos tanques de decantação, seguindo o 

procedimento de: parada do bombeamento de água bruta da captação para ETA, redução do 

volume do tanque de decantação, início do procedimento de limpeza por raspagem, lavagem 

das paredes e fundo dos tanques, e recolhimento do material de fundo (mexilhões soltos e 

mortos, cascas de conchas vazias e outros tipos de detritos), conforme visto na Figura 12. 
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Figura 12 - Procedimento de limpeza das paredes e piso dos tanques de decantação da Estação 

de Tratamento de Água - ETA Xingó em Piranhas/AL. 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Fonte: Autora, 2018. 

 
A cada procedimento de limpeza, conforme visualizado na Figura 12, foram retirados, 

em recipientes plásticos para disposição adequada, volumes de até 1,0 m³ de resíduos de 

mexilhão-dourado o que demonstrou a notória capacidade da espécie em se reproduzir a 

adaptar-se facilmente a sistemas artificiais produzidos pelo homem. 

O sistema Xingó apresentou suas peculiaridades relacionadas a avaliação dos resultados 

após utilização dos métodos, que foram: verificação visual do interior dos tubos através da 

utilização de câmera endoscópica, verificação do arraste de conchas, valvas e moluscos mortos 

para os tanques de decantação do sistema Xingó e também através dos resultados de vazão 

obtidos nos procedimentos de medições de pitometria. 

 

5.6.2 Método Químico  

 

Os métodos químicos adotados pela CASAL, foi com a aplicação de compostos 

oxidantes a base de cloro: dicloroisocianurato de sódio granulado e o ácido tricloroisocianúrico 

em pastilha, a partir do ano de 2017, estendendo periodicamente até o ano de 2019. Estes 

métodos foram escolhidos por se tratar de produtos químicos já utilizados pela companhia em 

suas estações de tratamento de água e seguiram o cronograma de controle às macroincrustações 

elaborado neste trabalho. 

A utilização do composto granulado dicloroisocianurato de sódio foi feita através do 

procedimento de diluição deste produto químico no interior das tubulações. Neste 

procedimento, a tubulação da captação foi aberta (no ponto de amostragem) para introdução do 

composto químico granulado, em seguida, fechada e assim dada partida do bombeamento de 

água para enchimento total das tubulações e diluição do produto químico em seu interior. 
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A dosagem do produto químico foi medida com base na concentração de cloro mínima 

de 0,5 mg/L para combate às incrustações e no volume total das tubulações a serem tratadas, 

desde a captação até a ETA (Morton et. al., 1976). A verificação da concentração de cloro livre 

da solução preparada foi realizada através de análises pelo método colorimétrico com reagente 

DPD em comparadores Visodisc da marca Policontrol. As tubulações ficaram imersas em 

solução clorada durante um período de 24 horas para ação do produto. 

Após término do tratamento químico, o bombeamento foi iniciado gradativamente e 

verificada a eliminação completa da solução clorada na água através de sua drenagem, nos 

procedimentos de descargas de fundo dos filtros de areia da ETA, sendo realizadas as análises 

de cloro livre residual da água descartada em comparadores colorimétricos com DPD. 

O outro composto químico utilizado foi o ácido tricloroisocianúrico em pastilha. Neste 

procedimento o ácido tricloroisocianúrico foi adicionado nas tubulações de água bruta através 

da fixação de um recipiente plástico, perfurado e preenchido totalmente com pastilhas, na boca 

de sucção da bomba de captação, agindo de forma que, durante o período que se encontrava 

instalado, os indivíduos fossem eliminados gradativamente através da corrente de fluxo das 

tubulações de água bruta até a ETA sendo recolhidos nos procedimentos de descargas da ETA 

e de lavagens dos filtros.  

Neste procedimento a recarga do recipiente foi realizada semanalmente conferindo a 

funcionalidade do método de forma individual durante este período, como também foi utilizado 

de forma intercalada com os procedimentos de limpeza mecânica do crivo da bomba, 

empregados a cada 25 a 30 dias para não permitir a reincrustação das tubulações. Vale comentar 

que o uso de produtos clorados nesses procedimentos não apresentaram riscos de ordem 

ambiental, visto que a carga de água bruta nesses sistemas sofre tratamento em etapas 

posteriores antes de ocorrer o abastecimento a população.  

 

5.6.3 Método Físico  

 
Nos dois sistemas de captação estudados, Barragem Leste e Xingó, foi utilizado o 

equipamento GASPAR-A, um condicionador eletromagnético para combate às incrustações da 

empresa LGM Engenharia, instalado em algumas tubulações na sucção e recalque das bombas 

de captação, conforme ilustrado na Figura 13. 
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Figura 13 -Equipamento GASPAR-A da empresa LGM Engenharia instalado em uma das 

tubulações de adução de água bruta do sistema de captação de Barragem Leste – Delmiro 

Gouveia/AL. 

 
Fonte: Autora, 2019. 

 

Este equipamento instalado ao redor (encamisamento) das tubulações, Figura 13, utiliza 

um método físico por emissão de ondas eletromagnéticas por uma câmara de bobinas chamadas 

de solenóides colocadas ao redor do fluxo da água, que induz uma força eletromagnética sobre 

as partículas da água. O método se propõe a alterar a disposição molecular de alguns 

componentes químicos, de tal modo, que alguns sais importantes para a formação e manutenção 

da concha do mexilhão-dourado acabam não sendo absorvidos pelo molusco, levando as larvas 

e seu organismo adulto a morte.  

 O método eletromagnético constitui-se de um procedimento contínuo, isto é, quando 

instalado nas tubulações de recalque das captações, o equipamento deve ser utilizado 

ininterruptamente durante todo o período do estudo.  

 Inicialmente, o método físico foi utilizado por 180 dias de forma individual e autônoma, 

isto é, sem combinação de outros métodos, em seguida foi utilizado em conjunto com os 

métodos mecânicos e químicos, conforme descrito no cronograma de controle elaborado neste 

trabalho.  

Na Barragem Leste um ficou sob a balsa flutuante e outros cinco distribuídos nas 

tubulações da área da casa de bombas totalizando seis equipamentos. Em Xingó dois 

equipamentos foram instalados após os crivos das bombas, na tubulação de sucção e um na 

tubulação de recalque. Análises “in loco” foram realizadas no intuito de verificar a eficiência 

da utilização do método, com abertura do ponto de vistoria para amostragens laboratoriais para 

verificação da densidade populacional. 

Inicialmente avaliaram-se quais medidas eram mais viáveis e seguras, tanto 

logisticamente como economicamente, devido às condições geográficas ambientais das 

captações dos sistemas pesquisados. Em seguida avaliou-se a garantia da segurança da 
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qualidade da água do manancial, como também, da água fornecida para o abastecimento 

público, de maneira que a utilização dos métodos de controle não causasse riscos à saúde da 

população. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

6.1 Área de Ocorrência  

 
A verificação da presença do mexilhão-dourado nos sistemas de captação e adução de 

água bruta pertencente aos sistemas de abastecimento de água da CASAL / Unidade de 

Negócios do Sertão – UNSERTÁO teve o primeiro local de detecção da invasão caracterizado 

por um trecho de 12 metros de tubulação na captação do sistema Xingó, localizado na Barragem 

da UHE Xingó no município de Piranhas (AL). Os demais pontos onde foram encontrados 

mexilhões mostraram-se à montante: nas tubulações de captação de água bruta dos povoados 

Salgado, Barragem Leste, São José e São Sebastião do Município de Delmiro Gouveia (AL). 

Na Figura 14, encontram-se representados os locais de ocorrência do L. fortunei na região do 

sertão alagoano, baixo Rio São Francisco. 

 

Figura 14 – Mapa de ocorrências de incrustações por mexilhão-dourado constatada nas 

tubulações de captação dos sistemas de abastecimento da CASAL, Regional Unidade de 

Negócios do Sertão (UNSERTÃO) em Alagoas, às margens do rio São Francisco. 

 
Fonte: Compilação do autor 

_________________________________ 

Pontos de captação de água nos Povoados 1 Barragem Leste (9°37’25” S; 38°19’83”W), 2 São José (9°29’70” S; 

38°19’32” W), 3 São Sebastiao (9°35’15” S; 38°20’50” W), 5 Salgado no município de Delmiro Gouveia-AL 

(9°61’81” S; 37°78’76” W) e 4 captação Xingó, município de Piranhas/AL (9°45’80” S; 38°03’36” W). 
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Os pontos demonstrados na Figura 14 tiveram suas coordenadas geográficas registradas 

conforme disposto na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Coordenadas Geográficas dos pontos onde foram registradas macroincrustações de 

mexilhão-dourado nos sistemas de captação da CASAL/UNSERTÃO. 

Ponto Município (AL) Latitude Longitude 

Captação e filtros 1 Delmiro Gouveia - 9°.37’25”S - 38°.19’83”W 

Dutos de captação 2 Delmiro Gouveia - 9°.29’70”S - 38°.19’32”W 

Dutos de captação 3 Delmiro Gouveia - 9°.35’15”S - 38°.20’50”W 

Dutos de captação 

 

4 Piranhas - 9°.61’81”S - 37°.78’76”W 

Dutos de captação 5 Delmiro Gouveia - 9°.45’80”S - 38°.03’36”W 

1 Sistema de captação da Estação de Tratamento de Água de Barragem Leste. 2 Sistema de Abastecimento de Água 

Individual do povoado de São José. 3 Sistema de Abastecimento de Água Individual do povoado São Sebastião. 4 

Sistema de captação da Estação de Tratamento de Água de Xingó, Barragem UHE XINGÓ; 5 Sistema de captação 

da Estação de Tratamento de Água de Abastecimento Urbano do município Delmiro Gouveia. 

 

Observou-se que as incrustações foram encontradas tanto nos mananciais de captação 

de água bruta, presos a substratos submersos consolidados ou não (pedaços de madeira, raízes 

de macrofitas E. crassipes, rochas e até mesmo em fundo arenoso às margens do rio) como 

também nos equipamentos e tubulações, dos sistemas localizados nos povoados Barragem 

Leste, São José e São Sebastião no Município de Delmiro Gouveia, AL, às margens do 

barramento do complexo de Usinas Hidroelétricas (UHE) de Paulo Afonso; no povoado 

Salgado, às margens do reservatório de Xingó (região dos Cânions do São Francisco) e, na 

captação Xingó localizada na Barragem da UHE Xingó no município de Piranhas/AL, no rio 

São Francisco, demonstrando o quão adaptada esta à espécie L. fortunei a esta região. 

 

6.2 Sistema de abastecimento Barragem Leste 

 

6.2.1 Paralisações e impactos negativos ao abastecimento 

 
Do período de 2016 a 2019 impactos relevantes como: redução de vazão de entrada na 

estação de tratamento de água, perdas por volume não produzido e perdas de faturamento por 

volume não produzido, foram observados nos sistemas de captação e distribuição de Barragem 

Leste, relacionados às incrustações causadas por mexilhão-dourado, identificadas através de 

medições pitométricas nas tubulações de saída da captação e nas tubulações de chegada da 

ETA, conforme os valores dispostos na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Resultados das medições de pitometria realizadas no sistema Barragem Leste e as 

perdas relativas ao comparativo entre as vazões de captação e a vazão de chegada da ETA, dos 

anos de 2017 a 2019. 

Mês / Ano *Vazão de 

captação 

*Vazão de 

chegada ETA  

*Perdas  Perdas (%) 

11/2017 130 124 6,7 5,11% 

07/2018 154 153 1,0 0,64% 

09/2019 166 161 5,0 3,01% 

*m3/h 

 

Na Tabela 4 verifica-se que no ano de 2017, período em que foram constatadas as 

incrustações e iniciados os procedimentos de controle, a vazão de chegada à ETA estava 5,11% 

menor que a vazão de saída da captação, uma perda de 6,7 m³/h de água não produzida, isto é, 

captava-se uma vazão de 130 m³/h de água bruta e apenas 124 m³/h chegavam na ETA. Após a 

utilização das medidas de controle às incrustações causadas pelo mexilhão-dourado no ano de 

2018, verificou-se uma redução acentuada da perda para 0,64%, isto é, apenas 1,0 m³/h de água 

não produzida, isto é, uma vazão de água bruta captada que aumentou para 154 m³/h em 

comparação ao ano de 2017, chegando à ETA 153 m³/h. A partir do ano de 2019, notou-se um 

aumento na perda de vazão de 0,64 subindo para 3,01%, mas que não demonstrou perigo, pois 

ao se comparar o aumento da vazão de captação chegando a 166 m³/h, esta se mostrou com 

valores maiores em comparado aos dois anos anteriores. 

O registro das perdas devido à paralisação dos sistemas de distribuição de água versus 

volume não faturado no sistema Barragem Leste devido quantidade de economias ativas 

atingidas pelas paralisações foi feito conforme demostrados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Resultados de perdas relacionadas ao comparativo entre os valores de volume 

faturado e o volume não faturado devido às paralisações do abastecimento no sistema Barragem 

Leste. 

Ano 
*Volume 

faturado 

*Volume não 

faturado 

Perda em volume 

(%) 

2016 124.930 2.829 2,26 

2017 96.658 2.225 2,30 

2018 109.757 2.070 1,88 

2019 125.099 2.568 2,05 

*m³ 
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Na Tabela 5 observa-se que no ano de 2016, época em que foram identificadas as 

incrustações nos sistemas de captação invadidos pela espécie L. fortunei, o volume não faturado 

devido as paralisações para procedimentos de limpeza e/ou manutenções, chegou a 2.829 m³ de 

água não faturada, cerca de 2,26% de perda em relação ao volume faturado no mesmo ano. A 

partir de 2017, intervenções de controle mecânicos por limpeza, raspagem e jateamento à alta 

pressão, químicos por aplicação dos compostos dicloroisocianurato de sódio granulado e ácido 

tricloroisocianúrico em pastilha e físico por emissão de ondas eletromagnéticas começaram a 

ser realizadas, individualmente e/ou em conjunto, onde as paralisações para execução destes 

serviços resultou em perdas de 2,30%, equivalente a 2.225 m³ de água não faturada. Esta perda 

caiu a partir do ano de 2018, quando os resultados das ações de combate às incrustações, nos 

sistemas de captação de água bruta, começaram ser percebidos, com perda de 1,88%, cerda de 

2.070 m³ de água não faturada. Por fim observa-se que no ano de 2019 verificou uma perda de 

2,05% equivalente à 2.568 m³.  

 

6.2.2 Amostragem  

 
A partir de janeiro do ano de 2017 os primeiros registros no ponto de abertura que 

apresentou macroincrustações por indivíduos de L. fortunei através de amostragem fotográficas 

e filmagens com câmera endoscópica, para verificação das condições que se apresentavam as 

tubulações incrustadas apresentou-se conforme Figura 15. 

 

Figura 15 - Imagem captada por câmera endoscópica inserida internamente na tubulação de 

água bruta do sistema de captação de Barragem Leste – Delmiro Gouveia/AL, onde verifica-se 

as macroincrustações por mexilhão-dourado nas paredes do tubo. 

 
Fonte: Autora, 2017. 

 

Conforme mostrado na Figura 15, percebeu-se que as macroincrustações críticas de 

mexilhão-dourado (conforme cronograma ações de controle às incrustações Tabela 7), em toda 
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extensão do tubo, eram formadas por indivíduos incrustados uns aos outros, por camadas, o que 

tornava indistinguível e impedia a contagem individual de forma confiável, reduzindo a 

possibilidade de adquirir uma imagem clara. Por isso, as fotografias foram usadas somente para 

fins gerais de verificação, e as estimativas de densidade foram baseadas em amostragens 

realizadas por coletas manuais de macroincrustações retiradas da tubulação (Figura 16). 

 

Figura 16 - Recorte de amostra de seção de 10 x 10 cm de macroincrustação de mexilhão-

dourado retirado das tubulações de adução de água bruta do Sistema Barragem Leste.  

          
     Fonte: Autora, 2017. 

 

Conforme disposto na Figura 16, as amostras de incrustações do bivalve invasor foram 

coletadas em amostragens com dimensão de 10 x 10 cm e assim encaminhadas para laboratório. 

 

6.2.3 Densidade populacional e biometria 

 
Amostragens periódicas anuais foram realizadas para estimar a abundância e área de 

distribuição de L. fortunei, através da verificação quantitativa da densidade populacional e do 

tamanho das conchas dos mexilhões encontrados nas tubulações do sistema Barragem Leste, 

Delmiro Gouveia-AL, conforme demonstrado na Tabela 6. 
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Tabela 6 – Densidade populacional da espécie Limnoperna fortunei em relação a distribuição 

quantitativa de indivíduos de mexilhão-dourado e a biometria de suas conchas no Sistema 

Barragem Leste.  

 

Período  
Indivíduos por tamanho das conchas (%) 

*Densidade 

≤ 5,0 a 10 mm 11 a 15 mm 16 a 20 mm 21 a 25 ≥ mm 

jan/17 8,4 43,7 37,3 10,6 14.200 

mai/18 0 0 0 0 0 

ago/19 0 0 0 0 0 

ago/20 9,8 50,9 37,7 1,6 530 

*Número de indivíduos por metro quadrado. 

 

 A Tabela 6 dispõe as densidades populacionais de mexilhões coletados nos 

procedimentos de abertura das tubulações afetadas pelas incrustações nos períodos 

compreendidos entre os anos de 2017 a 2020. Observou-se que no ano de 2017 foi constatada 

uma densidade populacional de 14.200 indivíduos por metro quadrado que em sua distribuição 

apresentou maior quantidade de mexilhões com faixas de tamanho entre 11 a 20 mm. Isto 

possivelmente indica que a colonização e formação das macroincrustações pode ter iniciado em 

anos anteriores ao início das paradas e adoção das medidas de controle. Entre os anos de 2018 

e 2019 não houve detecção da espécie no ponto, e este fato possivelmente pode estar 

relacionado às ações de controle da espécie adotadas. No entanto, a partir de agosto do ano de 

2020 as incrustações voltaram a aparecer.  

Este reaparecimento no ano de 2020 pode estar relacionado com a não adoção dos 

métodos de controle em conjunto ou não, ou seja, a não utilização dos métodos (mecânicos, 

químicos e físicos elencados conforme Tabela 7), visto que neste período não foram realizadas 

as aberturas periódicas.  

Observa-se que os valores da densidade populacional baseada na área coletada, 

demonstrou um quantitativo acentuado da espécie por metro quadrado em 2017, e que após as 

medidas de controle às incrustações de 2018 a 2019, a densidade chegou à zero, só que a partir 

de 2020 a colonização nas tubulações voltou a ocorrer chegando a 530 indivíduos por metro 

quadrado. Estes valores de densidade populacional não apresentaram perigo em perdas por 

volume não produzido e de vazão de água captada, pois o tamanho dos indivíduos demonstrou 

que estes, ainda estavam em sua fase inicial de vida, em início de colônias, não formando 

grossas camadas de incrustações. 
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6.2.4 Métodos de Controle 

 
Foi criado um cronograma de ações de controle às incrustações, que tomou como base 

as características das incrustações em comparação à medição quantitativa biométrica dos 

indivíduos coletados nos sistemas invadidos pela espécie L. fortunei, que seguiu a classificação 

descrita abaixo: 

• Incrustações iniciais – Observadas no início da fixação, onde os organismos se 

apresentavam dispersos uns dos outros ou em colônias rasas, no início de sua fase 

juvenil adulta. Predominância de indivíduos menores que 5,0 a 10 mm de 

comprimento; 

• Incrustações comuns – Quando se observou colônias de mexilhão em partes de 

equipamentos operacionais, mas havia possibilidade de limpeza pontual em cada 

equipamento afetado. Predominância de indivíduos entre 10 a 15 mm de 

comprimento;  

• Incrustações semicríticas – Quando camadas de mexilhão encontradas em 

equipamentos se estendiam para outros processos, mas ainda havia possibilidade de 

limpezas pontuais. Predominância de indivíduos entre 15 a 20 mm de comprimento; 

• Incrustação crítica - Quando a invasão alcançava níveis máximos, levando a 

obstruções, colapso no abastecimento e a macroincrustação se estendia além dos 

equipamentos verificados, não podendo se avaliar a extensão da incrustação. 

Predominância de indivíduos entre 15 e acima de 25 mm de comprimento. 

 

A caracterização acima conduziu a utilização dos métodos de controle às incrustações 

nos sistemas de captação de água bruta seguindo uma frequência periódica de limpezas 

descritas conforme a Tabela 7 a seguir: 
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Tabela 7 - Cronograma ações de controle às incrustações nos sistemas afetados de acordo com 

sua classificação.  

Classificação das 

incrustações 
Métodos 

Frequência de 

limpezas 

   Iniciais Químico (pastilha) individual                Semanalmente 

 Mecânico (raspagem) individual           A cada 25 a 30 dias 

   Comuns Mecânico      +      Químico                          

(raspagem)           (granulado) 
A cada 30 a 60 dias 

   Semicríticas 

Mecânico (raspagem) +                    

Químico (pastilha / granulado) +               

Físico (eletromagnético)* 

A cada 30 a 90 dias 

   Críticas 

Mecânico (jateamento) +                             

Químico (pastilha / granulado) +               

Físico (eletromagnético)* 

Anualmente 

* O método eletromagnético constitui-se de um procedimento contínuo, isto é, quando instalado, o equipamento 

deve ser utilizado ininterruptamente. 

 

O cronograma elaborado (Tabela 7) serviu como base para uma caracterização 

comportamental inicial da invasão da espécie nos sistemas afetados, como também serviu para 

avaliar quais medidas seriam mais viáveis e seguras, no combate às macroincrustações até em 

situações criticas de invasão.  

 

6.2.4.1 Método mecânico 

 

Na utilização do procedimento mecânico de retirada das incrustações por meio de 

limpeza e raspagem (Figura 17) das superfícies afetadas de forma individual, no sistema 

Barragem Leste, estas voltaram a aparecer após período de 25 a 30 dias de aplicação causando 

redução de vazão e obstruções de bombas da captação sendo necessárias novas ações de 

limpeza. 
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Figura 17 - Procedimento utilizando método mecânico de limpeza de peças e equipamentos 

no Sistema de captação de Barragem Leste – Delmiro Gouveia/AL. 

 
Fonte: Autora, 2018. 

 

Para o procedimento de jateamento de água, este surtiu efeito reativo imediato com 

retirada total do material incrustado das paredes das tubulações, sendo que este método foi 

aplicado em conjunto com os métodos químicos por diluição dos compostos a base de cloro, 

dicloroisocianurato de sódio e ácido tricloroisocianúrico juntamente com o método físico de 

emissão de ondas eletromagnéticas, o que auxiliou na elevação do período de não incrustação 

neste local. Neste procedimento as tubulações jateadas permaneceram limpas e sem 

crescimentos de indivíduos nas paredes, fendas e conexões desde o mês de agosto do ano de 

2017 a agosto do ano de 2019. 

 

6.2.4.2 Método químico  

 
Dentre os métodos químicos utilizados no sistema Barragem Leste – Delmiro 

Gouveia/AL, o composto ácido tricloroisocianúrico em pastilha utilizado de forma individual 

mostrou eficiência em não permitir o avanço das incrustações nas tubulações invadidas durante 

todo período de permanência da pastilha no recipiente, que levava em torno de 3 a 4 dias para 

total diluição. A eliminação dos organismos fixados nas paredes das tubulações foi verificada 

pelo arraste de indivíduos mortos durante os procedimentos de drenagem da câmara de carga e 

nas descargas de fundo dos filtros de areia na ETA (Figura 18). 
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Figura 18- Descarga de organismos mortos após procedimento adição dos compostos químicos 

dicloroisocianurato de sódio e ácido tricloroisocianúrico no Sistema Barragem Leste 

 
Fonte: Autora, 2018. 

 
Na Figura 18 observa-se a descarga de valvas e detritos de mexilhões mortos após a 

aplicação de compostos a base de cloro dicloroisocianurato de sódio e ácido tricloroisocianúrico 

quando utilizados de forma individual como também intercalado a outros procedimentos 

mecânicos, e físicos, fornecendo autonomia de eficiência de 30 a 90 dias sem que houvesse 

retorno da incrustação. 

 

6.2.4.3 Método Físico 

 
 O método físico quando utilizado por 180 dias de forma individual e autônoma, isto é, 

sem combinação de outros métodos, não apresentou redução da densidade das incrustações 

presentes nas tubulações e nas análises “in loco” verificou-se que as camadas de incrustações 

permaneciam intactas (Figura 19), mostrando que sozinho o método físico por emissão de ondas 

eletromagnéticas não se mostrava eficaz na eliminação dos organismos adultos presos no 

substrato, o que pode estar relacionado ao mecanismo de ação do método, isto é, por se tratar 

de um método proativo de ação (age diretamente nos organismos ainda em fase larval) não 

agindo nos organismos em fase adulta.  
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Figura 19- Verificação “in loco” das incrustações de mexilhão-dourado nos procedimentos de 

inspeção das tubulações após a utilização do método eletromagnético adotado individualmente. 

      
Fonte: Autora, 2018. 

 

Na Figura 19 observam-se as camadas de incrustações que levou a decisão da aplicação 

combinada do método eletromagnético com outros métodos para alcançar a eficácia do controle 

às macroincrustações.  

Em agosto de 2017, o uso combinado do equipamento eletromagnético GASPAR-A 

com os métodos mecânicos (jateamento à alta pressão) e químicos (diluição do composto 

granulado dicloroisocianurato de sódio) forneceu bons resultados na retirada das camadas de 

incrustações, mostrando que não foram mais detectadas formações de colônias nem indivíduos 

presos no interior das paredes da tubulação, do período de agosto do ano 2017 a agosto do ano 

2019, conforme ilustrado na Figura 20. 

 

Figura 20- Tubulação aberta após a utilização do método eletromagnético combinado com os 

métodos mecânicos (jateamento à alta pressão) e químicos (diluição do composto granulado 

dicloroisocianurato de sódio) 

.  

Fonte: Autora, 2019. 
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Observa-se na Figura 20 a ausência de indivíduos do L. fortunei nas superfícies da 

tubulação o que demonstra que a soma de ações realizadas eficientemente evitou a 

recolonização da espécie e a formação da macroincrustações. 

 

6.2.5 Parâmetros físico-químicos da água 

 
Os laudos analíticos semestrais de água bruta da captação de Barragem Leste para 

avaliação dos parâmetros de qualidade de temperatura, pH, turbidez, condutividade, 

concentração de cálcio e sólidos totais, do período de 2016 a 2020, são mostrados na Figura 21. 

 

Figura 21 – Resultados das analises das características físico-químicas da água bruta referentes 

aos parâmetros de temperatura, pH, turbidez, condutividade, concentração de cálcio e sólidos 

totais, analisados semestralmente do período de 2016 a 2020 para o sistema de Barragem Leste 

– Delmiro Gouveia /AL.  

   

   

Fonte: Autora, 2020. 

 

Os resultados das amostragens qualitativas da água do manancial de captação do sistema 

Barragem Leste, Figura 21, demonstram que os parâmetros avaliados se adequaram até mesmo 

ao que rege a Portaria de Potabilidade da Água para Consumo Humano, Consolidação nº 

05/2017, anexo XX do Ministério da Saúde o que possibilita ainda mais a permanência da 
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espécie neste ambiente, conforme reportaram os autores Ricciardi (1998), Darrigran (2002), 

Pareschi et al.,(2008) e Oliveira(2003), em seus respectivos trabalhos 

Para o parâmetro temperatura da coluna d’água, este se mostrou relativamente uniforme 

apesar de pequenas variações apresentadas entre o 2º semestre do ano de 2016 e o 1º semestre 

do ano de 2020, onde não apresentou flutuação maior que 1 ºC, comum em reservatórios 

provenientes de barramento, como no caso no complexo de Usinas de Paulo Afonso (BA), onde 

fica localizado o manancial de captação de Barragem Leste. 

Os valores de pH mantiveram-se entre o mínimo de 5,3 e máximo de 7,6 o que confere 

à água característica de pH neutro para levemente ácida, muito propício para a disseminação e 

crescimento da espécie L. fortunei, comparação da mesma forma aplicada para o parâmetro de 

condutividade especifica com valor mínimo de 46,1 uhms.cm-¹ no ano de 2018 e valor máximo 

de 89,0 uhms.cm-¹ do ano de 2016 a 2020. 

Os valores de turbidez da água no decorrer do mesmo período mostraram-se geralmente 

baixos, entre mínimo de 0,34 e máximo de 1,55 NTU, isto devido à região compreendida no 

sistema Barragem Leste não apresentar fluxo turbulento da coluna d’água causado pela 

velocidade da corrente, mesmo apresentando no período de março de 2017 um valor de 3,59 

NTU, o que não conferiu perigo à qualidade da água. A mesma comparação pôde ser observada 

para resultados de sólidos suspensos totais, apresentando valor mínimo de 30 mg/L e máximo 

de 72 mg/L 

A concentração de cálcio na água, muito importante para o desenvolvimento do 

mexilhão-dourado por ser o principal componente, na forma de carbonato de cálcio, da concha 

do molusco, não apresentou, entre os anos de 2016 e 2020, variações significativas tendo a 

mínima de 18,0 mg/L no ano de 2019 e máxima de 26,0 mg/L no ano de 2017. 

 

6.3 Sistema de abastecimento Xingó 

 

6.3.1 Paralisações e impactos 

 
Do período de 2016 a 2019, os impactos no sistema de abastecimento de Xingó, 

relacionados às macroincrustações causadas por mexilhão-dourado, foram: redução de vazão 

de entrada na estação de tratamento de água e perdas por volume não faturado devido 

paralisações.  

A verificação da redução da vazão de entrada de água bruta na estação de tratamento foi 

observada nos sistemas de captação e tratamento de Xingó, através de medições pitométricas 
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nas tubulações de saída da captação e nas tubulações de chegada da ETA, conforme os valores 

dispostos na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Resultados das medições de pitometria realizadas no sistema Xingó e as perdas 

relativas ao comparativo entre as vazões de captação e a vazão de chegada da ETA, dos anos 

de 2016 a 2019. 

Mês / Ano 
*Vazão de 

captação 

*Vazão de 

chegada ETA 
*Perdas Perdas (%) 

06/2016 376,92 277,92 99,00 26,27% 

09/2016 389,88 292,32 97,56 25,02% 

10/2016 387,36 299,88 87,48 22,58% 

01/2017 449,64 330,48 119,16 26,50% 

07/2018 337,68 329,76 7,92 2,35% 

12/2018 337,32 331,20 6,12 1,81% 

09/2019 351,72 327,60 24,12 6,86% 

         *m3/h 

 

As medições da Tabela 8 foram feitas desde o ano de 2016 até o ano de 2019, sendo o 

ano de 2016 apresentado em várias medições devido ter sido o período em que foram 

constatadas as primeiras macroincrustações por mexilhão-dourado nas tubulações do sistema 

de captação de água bruta da UNSERTÁO, mostrando uma vazão de chegada à ETA com uma 

perda de 26,27%, ou seja, um volume de chegada, muito menor que a vazão de saída da 

captação, cerca de 99 m³/h de água não produzida.  

Em 2017, quando se iniciaram os procedimentos de paralisações para limpezas e 

manutenção devido à macroincrustações, o sistema Xingó chegou a perder 119,16 m³/h 

apresentando perda de 26,5% de água não produzida. Em 2018, quando começaram a ser 

percebidos os resultados das ações de controle, houve uma redução na perda do volume 

chegando a 2,35%, apenas 7,92 m³/h de água não produzida. Em 2019, pôde ser observado um 

aumento, subindo para 6,86%, isto é, 24,12m³/h de água não produzida, o que não conferiu 

preocupação em comparado as perdas relacionadas ao ano de 2016. 

O registro das perdas devido à paralisação dos sistemas de distribuição de água versus 

volume não faturado no sistema Xingó devido quantidade de economias ativas atingidas pelas 

paralisações foi apresentado conforme Tabela 9. 
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Tabela 9 - Resultados de perdas relacionadas ao comparativo entre os valores de volume 

faturado e o volume não faturado devido às paralisações do abastecimento no sistema Xingó. 

Ano 
*Volume 

faturado 

*Volume não 

faturado 

Perda em volume 

(%) 

2016 690,22 262,50 38,03 
2017 693,29 516,26 74,46 
2018 806,22 113,57 14,08 
2019 729,81 232,25 31,82 

      *1000 m3 

 

Na Tabela 9 encontram-se os valores das perdas por volume não faturado devido 

paralisações para limpezas e manutenções preventivas e corretivas do sistema em relação ao 

volume total faturado em m³ dos anos de 2016 a 2019. 

 Pode-se observar na Tabela 9 que no ano de 2016, época em que foram identificadas as 

macroincrustações nos sistemas de captação invadidos pela espécie L. fortunei, a perda de água 

devido as paralisações para procedimentos de limpeza e manutenções, chegou a 262,50 x10³m³ 

de água não faturada, cerca de 38,03%. Em 2017, várias intervenções de paralisação do 

abastecimento para controle às macroincrustações foram realizadas, resultando em perdas de 

74,46%, equivalente a 516,26x10³m³ de água não faturada. Esta perda começou a reduzir no 

ano de 2018, quando apresentou 113,57x10³ m³ de água não faturada, 14,08% de perda que 

pode estar relacionada aos efeitos das ações de combate às incrustações que foram tomadas 

anteriormente. Já em 2019, o resultado quanto à perda por volume não faturado apresentou 

232,25x10³m³, 31,82% de volume não faturado. Os resultados apresentam-se elevados à 

terceira potência para efeito de abreviação de casas decimais, já que o sistema Xingó trabalha 

com capacidade volumétrica de tratamento de 2.000 m³ de reservação. 

 

6.3.2 Amostragem 

 
No sistema de abastecimento de Xingó em 2017, em amostragem fotográfica no ponto 

de abertura (registro gaveta de 200 mm Ø, localizado na casa de bombas da captação), verificou-

se, conforme observado na Figura 22, uma ausência de indivíduos de mexilhão-dourado fixos 

nas paredes da tubulação. 
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Figura 22- Ausência de indivíduos de mexilhão-dourado verificado nos procedimentos de 

abertura do registro gaveta da casa de bombas da captação do Sistema Xingó 

 
Fonte: Autora, 2019. 

 

Nos procedimentos de desinstalação das tubulações adutoras de água bruta do subsolo 

em janeiro de 2017, conforme Figura 23, uma macroaglomeração crítica de mexilhão-dourado 

(conforme classificação da Tabela 7) foi encontrada neste local de abertura. 

 

Figura 23- Presença de macroincrustação crítica de mexilhão-dourado verificado durante 

procedimento de desinstalação das tubulações adutoras de água bruta do subsolo na captação 

do Sistema Xingó. 
      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autora, 2017. 

 

6.3.3 Densidade populacional e biometria 

 
As amostragens realizadas para estimar a abundância e área de distribuição de L. 

fortunei, através da verificação de densidade populacional e do tamanho das conchas dos 

mexilhões não seguiram o mesmo cronograma que o sistema de Barragem Leste, devido 

divergências encontradas no ponto de amostragem escolhido. Segue tabela de distribuição dos 

indivíduos nos anos de 2017 a 2020 (Tabela 10). 
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Tabela 10 - Densidade populacional da espécie Limnoperna fortunei em relação a distribuição 

quantitativa de indivíduos de mexilhão-dourado e a biometria de suas conchas no Sistema 

Xingó. 

 

Período 

Indivíduos por tamanho das conchas (%) 
*Densidade 

≤5,0 a 10 mm 11 a 15 mm 16 a 20 mm 
21 a ≥ 

25mm 

jan/17 4,5 45,2 41,3 9,0 291.028 

mai/18 0 41,2 41,2 17,6 8.658 

ago/19 6,1 13,8 50,8 29,2 8.928 

ago/20 0 0 0 0 0 

*indivíduos por metro quadrado  

 

A Tabela 10 demonstra a densidade populacional das macroincrustações de mexilhão-

dourado e relaciona a distribuição dos indivíduos por tamanho nas amostragens realizadas 

durante os procedimentos de limpezas e abertura das tubulações afetadas pelas 

macroincrustações entre os anos de 2017 a 2020. Em 2017, foi observada uma 

macroincrustação de mexilhão-dourado com densidade de 291.028 indivíduos por metro 

quadrado com maior distribuição dos indivíduos no tamanho entre 11 a 20 mm. Após a adoção 

dos métodos de controle se observou uma drástica redução da densidade populacional, que caiu 

para valores abaixo de 9.000 indivíduos por metro quadrado em 2019 e, consequentemente, 

ausência de macroincrustação no ano de 2020 que pode estar diretamente ligado às ações de 

controle às macroincrustações adotadas durante estes períodos.  

 

6.3.4 Parâmetros físico-químicos da água 

 
Os laudos analíticos semestrais de água bruta da captação de Xingó coletados para 

avaliação dos parâmetros de qualidade, do período de 2016 a 2020, seguiram mesmo 

procedimento adotado para a o sistema Barragem Leste e estão demonstrados na Figura 24. 
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Figura 24 - Resultados dos valores de qualidade da água bruta dos parâmetros de Temperatura, 

pH, turbidez, condutividade, concentração de cálcio e sólidos totais, analisados do período de 

2016 a 2020 para o sistema de Xingó - Piranhas /AL. 

   

   

Fonte: Autora, 2017. 

 

Os resultados das amostragens qualitativas da água do manancial de captação do sistema 

Xingó para os anos de 2016 a 2020, Figura 24, da mesma forma que no sistema Barragem Leste, 

demonstram que os parâmetros avaliados também se adequaram a Portaria de Potabilidade da 

Água para Consumo Humano, Consolidação nº 05/2017, anexo XX do Ministério da Saúde. 

Para o parâmetro temperatura da coluna d’água, no comparativo entre a temperatura 

máxima e mínima observa-se uma diferença de 1,9 ºC, o que confirma a referencia sobre a 

estratificação térmica característica dos reservatórios profundos, como o reservatório de Xingó, 

que apresenta ponto estudado localizado às margens da barragem da Hidrelétrica de Xingó com 

comprimento de crista de 3.623,00m (CHESF, 2021). 

Os valores de pH obtidos ficam entre 5,80 a 7,61 situando-se entre uma condição neutra 

a levemente ácida.  

Os valores de turbidez da água mostraram-se em sua maioria com valores baixos, entre 

0,41 a 4,52 NTU. Da mesma forma os valores de condutividade da água que mostraram uma 

variação em 2018, de 44,1 e 48,3 uhms.cm-¹, o que não desapropria a água para a sobrevivência 

do L. fortunei no meio conforme Pareschi et al., (2008).  
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Os valores da concentração de cálcio na água da estação Xingó flutuaram entre o 

mínimo de 18,0 mg/L ao máximo de 26,0 mg/L, o que demonstrou a disponibilidade de íons 

cálcio na água, parâmetro importante para o crescimento da concha do mexilhão-dourado 

formada majoritariamente por carbonato de cálcio. Já os resultados das análises dos sólidos 

suspensos totais mostraram valores de material em suspensão entre 20 a 70 mg/L. 

 

6.3.5 Métodos de Controle 

 
Os métodos de controle às macroincrustações adotados no sistema Xingó, foram 

adotados paralelamente ao que se aplicou no sistema Barragem Leste, com a diferença que o 

sistema de Xingó possui as tubulações adutoras de água bruta no subsolo. 

 

6.3.4.1 Método mecânico 

 

O método mecânico de controle às macroincrustações adotado no sistema Xingó, foi 

de substituição das tubulações subterrâneas adutoras de água bruta em 2017, com auxílio de 

retroescavadeira para retirada das tubulações (Figura 25). 

 

Figura 25 - Substituição das tubulações subterrâneas com macroincrustações de mexilhão-

dourado no Sistema Xingó – Piranhas/AL. 

       
Fonte: Autora, 2017. 

 

A decisão da substituição das tubulações incrustadas (Figura 25) foi tomada devido ao 

nível de incrustação que se encontravam as tubulações, que chegou à densidade de 291.028 

indivíduos por metro quadrado em 2017, razão da qual se escolheu a troca das tubulações e não 
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o jateamento à alta pressão, pelo motivo que se houvesse, este comprometeria a estrutura das 

paredes internas das tubulações. Em paralelo a experiência com o sistema Barragem Leste os 

métodos mecânicos de limpeza não garantiu que novas incrustações deixassem de ocorrer a 

cada 30 dias. 

 

6.3.4.2 Método químico 

 

Para os métodos químicos utilizados na captação de Xingó o resultado do método foi 

verificado através da eliminação de moluscos mortos e conchas soltas, arrastados através do 

fluxo da água nas tubulações, para o interior dos tanques de decantação da ETA de Xingó.  

Quando foram aplicados os métodos químicos de controle no sistema de captação de 

Xingó, a quantidade de resíduos sólidos provenientes de detritos de mexilhão, arrastados para 

os tanques de decantação, chegaram a ate 1,0 m³ de material recolhido. 

 

6.3.4.3 Método físico 

 

O método físico eletromagnético, experimentado no sistema Xingó, foi 

semelhantemente instalado no sistema de Barragem Leste no período de janeiro de 2017, ano 

em que as macroincrustações por mexilhão-dourado foram verificadas (Figura 26). 

 

Figura 26 - Tubulações incrustadas por mexilhão-dourado antes da utilização dos métodos de 

controle em 2017.  

 
Fonte: Autora, 2017. 
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 A adoção em conjunto dos métodos mecânico, químico e físico, surtiu efeitos positivos 

percebidos pela eliminação dos organismos nas paredes das tubulações, durante os 

procedimentos de vistorias no interior dos tubos abertos (Figura 27). 

 

Figura 27- Ausência de macroincrustação no ano de 2019 após adoção dos métodos de controle 

combinados no sistema Xingó. 

   
Fonte: Autora, 2019. 

 

Nas Figuras 26 e 27, observa-se os resultados antes e após a adoção dos métodos de 

controle às incrustações de forma conjunta no sistema Xingó, mostrando resultados que em 

2019 não foram identificadas incrustações por mexilhão-dourado nas tubulações. 

 

6.4 Relações entre os sistemas Barragem Leste e Xingó 

 

O mexilhão-dourado mostrou-se bem adaptado às condições fornecidas no decorrer da 

extensão das tubulações de captação de água bruta dos sistemas de abastecimento Barragem 

Leste e Xingó aqui estudados, formando macroincrustações com densidades populacionais de 

14.200  e 291.028 indivíduos por metro quadrado, respectivamente.  

Este sucesso pode estar relacionado aos aspectos analisados em ambos sistemas, que 

foram as características qualitativas dos parâmetros físico-químicos da água, sendo elas, 

especificamente: temperatura, pH, condutividade, turbidez, concentração de cálcio e sólidos 

suspensos totais, diretamente associados ao sucesso do L. fortunei em novos habitats conforme 

autores Ricciardi (1998), Darrigran (2002), Pareschi et al., (2008) e Oliveira (2003). 

No ano de 2018, o ponto que apresentou o pH mais baixo foi no manancial de captação 

do sistema de Barragem Leste, com valor de 5,3, pH levemente ácido, e este resultado coincidiu 

com um período de invasão de macrófitas, especificamente a Eichhornia crassipes. Apesar de 

não ser objeto deste estudo, Mussin et al., 2015 aponta que a presença de macrófitas pode 
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influenciar nas populações do mexilhão-dourado que podem se fixar em suas raízes. No mesmo 

ano de 2018, observou o menor valor para a condutividade no sistema Barragem Leste. Outros 

resultados relevantes verificados foram a turbidez e as concentrações de cálcio e de sólidos 

suspensos totais na água. A turbidez está diretamente relacionada com a suspensão dos 

sedimentos dos corpos hídricos e essa diferença entre o mínimo e o máximo observado depende 

do ano, da estação de coleta e análise (MS, 2016). 

A temperatura em ambos sistemas apresentou valores favoráveis à colonização 

(recrutamento) e crescimento da espécie invasora na superfície das tubulações adutoras e as 

pequenas variações em razão da sazonalidade climática, não afetaram os diversos ciclos de 

invasão nos sistemas estudados conforme descreveu Karatayev et al., (2015). 

A partir do ano de 2018 a 2019 notou-se uma significativa redução no número de 

indivíduos coletados nos pontos de vistoria que possivelmente deve estar associada à utilização 

dos métodos de controle nos sistemas de captação e abastecimento. Percebeu-se no sistema 

Barragem Leste que a densidade de organismos presos às tubulações chegou a “zero” entre 

2018 e 2019, isto é, 100% de eliminação de indivíduos, e no sistema Xingó, a densidade de 

organismos reduziu de 291.028 para 8.658 a 8.928 indivíduos por metro quadrado. Já em 2020, 

notou-se um aumento da densidade de indivíduos no sistema Barragem Leste, chegando a 530 

indivíduos por metro quadrado, demostrando o retorno da colonização nas paredes da 

tubulação, provavelmente em seu primeiro estágio de vida juvenil, no início do processo de 

fixação, o que não conferiu perigo de resultados negativos de volume faturado e vazão de água 

produzida pelo sistema, pois estes parâmetros mostraram aumento em relação aos últimos dois 

anos e as colônias de mexilhão-dourado se encontravam em uma formação rasa, podendo ser 

eliminados facilmente com a reutilização dos métodos químicos e/ou mecânicos combinado ou 

não, como feito em procedimentos anteriores. Em 2020 o sistema Xingó mostrou completa 

eliminação de indivíduos de mexilhão-dourado. 

 Os impactos causados pelo mexilhão-dourado nos sistemas de abastecimento 

mostraram-se mais relacionados às perdas devido ao não abastecimento das populações, 

redução de vazão de água captada para abastecimento, custos devido ao não faturamento e 

custos com paradas para limpeza e manutenção que chegaram a um valor estimado anual de 

263.036,93, baseado em contratação de serviços auxiliares, mão-de-obra e compra de materiais 

e equipamentos em valores do mercado local. Os resultados de vazão obtidos nas medições 

periódicas de pitometria e os dados gerenciais de produção e faturamento da empresa foram 

tomados como parâmetros base para verificação dos impactos devido às macroincrustações. 
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Após as ações de controle às incrustações no final de 2017 nos sistemas Barragem Leste e 

Xingó, os resultados de perda de vazão em 2018 reduziram para: 0,64% em Barragem Leste e 

2,35% a 1,81% no sistema de Xingó.  

Uma característica observada a partir de 2020, conforme reportado por Pereira (2014), 

foi a reincrustação dos organismos nas tubulações estudadas mesmo após a utilização dos 

métodos de controle em anos anteriores. No sistema Barragem Leste as incrustações 

começaram a aparecer e os resultados de vazão apresentaram perdas de 3,01% em 2020, como 

também no sistema Xingó que no final de 2019 apresentou perda de 6,86% de vazão. Estes 

resultados imprimiram um impacto nos valores de volume não produzido e consequentemente 

não faturado devido paralisações relacionadas às incrustações. No sistema Barragem Leste, em 

2020, mesmo período em que foi constatada a reincrustação, o volume não faturado chegou a 

2.571 m³, e no sistema de Xingó, foram 15.575 m³ de volume não faturado. Isto demostra o 

reflexo das macroincrustações no abastecimento às populações ligadas aos sistemas afetados, 

mas que pode ser revertido com aplicações da combinação dos métodos de controle, conforme 

observado. 

A verificação da eficiência deste procedimento, em relação à reincrustação nas paredes 

das tubulações pôde ser observada através de imagens produzidas por câmera endoscópica 

introduzida em pontos de abertura no interior das tubulações, mas não pôde ser considerada 

uma forma eficiente para caracterização da invasão, como no caso do sistema de captação de 

Xingó devido às condições de instalação das tubulações (subsolo). 

Na utilização do método mecânico de efeito reativo na eliminação das incrustações, os 

sistemas Barragem Leste e Xingó, apresentaram resultados imediatos e efetivos na remoção das 

incrustações, de forma pontual, isto é, somente no local onde ocorreu a intervenção mecânica. 

A raspagem interna, com uso de espátulas e cabos com raspadores, em pontos abertos da 

tubulação, e a troca de tubulações obstruídas, foram efetivos apenas no local do serviço, e na 

maioria das intervenções o retorno das colonizações ocorreu entre 25 a 30 dias após o serviço. 

Já o hidrojateamento à alta pressão se apresentou muito eficaz na eliminação reativa e pontual, 

mas também o repovoamento dos organismos aconteceu.  

Para o caso dos métodos químicos de controle sua utilização independente mostrou 

resultados positivos, principalmente quando aplicados rotineiramente, mas ainda era percebida 

a presença de camadas de incrustação de mexilhão presas nas paredes das tubulações. O uso do 

composto granulado dicloroisocianurato de sódio e em pastilha de ácido tricloroisocianúrico, 

assegurou a não incrustação das tubulações por períodos mais longos, entre 30 a 90 dias, sempre 
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após o uso combinado dos métodos mecânicos, em ambos sistemas, Barragem Leste e Xingó. 

De forma paralela a uma intervenção mecânica como: manutenções preventivas e corretivas, 

troca de bomba obstruída e procedimentos de limpeza dos crivos das bombas, foi utilizado o 

composto granulado, e em seguida, após acionamento do bombeamento, o método utilizando o 

composto em pastilha, mostrando que os dois métodos aplicados em conjunto, eram necessários 

para a garantia de controle da reincrustação por um período maior.  

Outro ponto chave no controle às macroincrustações foi a utilização do método físico 

por condicionamento da água por meio de ondas eletromagnéticas. A utilização do método de 

controle físico por ondas eletromagnéticas foi aplicada para não fixação das larvas de L. fortunei 

nas paredes das tubulações, se mostrando um método proativo conforme Darrigran; 

Damborenea, (2009), isto é, atingindo os organismos no início de seu ciclo de vida. O 

equipamento GASPAR-A da empresa LGM Engenharia foi instalado a partir de 2017, passando 

por três fases de avaliação dos resultados, apresentando mecanismo de ação sobre os sais cálcio 

e magnésio, presentes na água, importantes para a formação e manutenção da concha do 

mexilhão-dourado. Na primeira fase, somente o equipamento eletromagnético foi instalado 

independentemente, pelo período de 180 dias. Só que nenhuma alteração nas incrustações e na 

mortandade dos organismos foi observada. Na segunda fase, utilizou-se o equipamento 

combinado aos métodos químicos. Uma pequena redução nas camadas de incrustação presentes 

no interior das tubulações foi verificada. Na terceira fase, foi tomada a decisão de um 

procedimento de combinação de métodos para alcançar a eficiência do controle às incrustações. 

O uso combinado do equipamento eletromagnético GASPAR-A com o hidrojateamento à alta 

pressão das tubulações e também a adição dos compostos químicos forneceu bons resultados 

na retirada das camadas de incrustações, mostrando que o crescimento de indivíduos 

permaneceu “zero” no sistema Barragem Leste do período de agosto do ano de 2017 a agosto 

do ano de 2019. No sistema Xingó foi realizada a mesma abordagem verificando o declínio da 

população de mexilhão de 291.098 indivíduos por metro quadrado no ano de 2017 para 

densidades inferiores a 9.000 indivíduos por metro quadrado nos anos de 2018 e 2019. 

A distribuição quantitativa média dos indivíduos coletados nas amostragens 

quantitativas, em ambos sistemas de abastecimento, serviu como base para a classificação das 

características das incrustações entre, iniciais, comuns, semicríticas e críticas, de forma a definir 

quais estratégias de controle seriam utilizadas no intuito de eliminar a formação de 

macroincrustações causadas pelo mexilhão-dourado. Esta classificação levou a elaboração de 

um cronograma de aplicação dos métodos mecânicos combinados com os métodos químicos e 
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físicos neste estudo, de forma a auxiliar a condução da escolha destes para impedir a fixação 

das larvas do L. fortunei nas paredes da tubulação.  

A distribuição média de comprimento de concha dos indivíduos neste trabalho esteve 

entre 11 a 20 mm, indicando uma fase adulta.  

O sistema Xingó não apresentou colônias de organismos presos às tubulações nos 

pontos de abertura escolhidos o que pode estar relacionado com a proximidade do ponto de 

abertura à bomba de captação conferia alta velocidade de fluxo da água neste ponto, não 

permitindo a fixação dos organismos, isto porque o processo de dispersão das larvas 

planctônicas e assentamento dos indivíduos nos diversos tipos de substrato estão intimamente 

ligados à velocidade da corrente da água (Oliveira et al., 2011). 

Verificou-se, uma ausência de indivíduos de mexilhão-dourado fixos nas paredes da 

tubulação, possivelmente porque o ponto de abertura escolhido, conforme Simeão, (2011), 

encontrava-se muito próximo da bomba de captação e neste local a velocidade e pressão são 

muito elevadas, o que pode dificultar o crescimento de indivíduos e a formação de 

macroaglomerações, podendo haver restabelecimento em novos locais após perturbações, o que 

auxilia o espalhamento e da espécie (Uryu et al.,1996). Como nestes pontos não foi possível a 

visualização do comportamento das incrustações após utilização dos métodos de controle, se 

recorreu a avaliação dos resultados após utilização dos métodos através da verificação visual 

do interior dos tubos através da utilização de câmera endoscópica, retirada de detritos arrastados 

(conchas, valvas e moluscos mortos) dos tanques de decantação do sistema Xingó e também 

através dos resultados de vazão obtidos nos procedimentos de medições de pitometria. 

Nos primeiros procedimentos de aplicação dos métodos químicos de controle, o arraste 

de valvas, conchas e moluscos mortos se mostrou acentuado chegando a um volume de 1,0 m³ 

de detritos retirados dos tanques de decantação do sistema Xingó a cada 6 meses. Com a 

utilização do método físico por ondas eletromagnéticas combinado com o método químico, o 

arraste foi verificado no início da aplicação dos dois métodos e em seguida não foi mais 

observado o arraste de moluscos mortos para o tanque.  

Outra observação foi referente aos resultados de vazão de entrada na ETA de Xingó, 

relevantes para a avaliação da eficácia da aplicação dos métodos. Em 2017 quando foram 

aplicados os dois métodos, as vazões de entrada da ETA estavam apresentando perda de 26,50% 

e após a utilização dos métodos as perdas reduziram para 1,81% continuando baixa em 2019 

com 6,86%. 
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Uma observação importante no período de 2018 foi a invasão de macrófitas invasoras, 

especificamente da espécie Eichhornia crassipes, conhecida popularmente na região do médio 

e baixo São Francisco como “baronesa”, esta além de modificar a paisagem do rio, influenciou 

nos ciclos de invasão do L. fortunei, principalmente às margens do lago onde estão situadas as 

usinas hidroelétricas PA I, PA II, PA III, e no Lago Moxotó, onde está situada a usina 

hidrelétrica Apolônio Sales, sistema Barragem Leste (Figura 28).  

 

Figura 28 - Invasão da macrófita Eichhornia crassipes ao redor do flutuante do sistema de 

captação de Barragem Leste – Delmiro Gouveia/AL. 

 
Fonte: Autor, 2018. 

 

Na Figura 28 observa-se a presença da E. crassipes no manancial de captação do sistema 

Barragem Leste, ao redor do flutuante do conjunto de bombeamento. Já o sistema Xingó não 

foi afetado pela macrófita invasora. Observou-se que nos períodos de grande presença da 

macrófitas houve uma diminuição na presença do L. fortunei nas tubulações, o que pode ser 

relacionado com a fixação do molusco as raízes da planta em sua fase inicial de vida (Musin et 

al., 2015). 

A aplicação dos métodos de controle às macroincrustações em sistemas industriais 

trazem custos associados, quer de ordem econômica e ou ambiental. Filippo (2003) cita que 

cada curso de água possui suas características estruturais, limitantes e/ou definitivas, que 

direciona o melhor método ou sistema de controle, químico e/ou físico e/ou biológico, a ser 

utilizado, tanto referente à biologia da espécie invasora quanto no que se refere ao ambiente 

humano e/ou natural, e isto se mostra um dos requisitos fundamentais para um efetivo controle 

da bioinvasão no ambiente.  
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Segundo Penaforte (2014), não existe um método único de prevenção e/ou controle a 

ser aplicado de forma que se consiga a solução do problema, por isso a utilização dos métodos 

combinados considerando a capacidade de reprodução e de adaptação da espécie e a 

características do ambiente invadido, e as peculiaridades do ambiente estrutural a ser tratado, 

como foi demonstrado neste trabalho. 
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7 CONCLUSÕES  

 

Este trabalho confirmou a presença da espécie Limnoperna fortunei e investigou os 

impactos negativos relacionados às perdas de vazão e volume de água não produzida devido 

paralisações para limpezas e manutenções, como também, descreveu sobre a adoção das ações 

de monitoramento e métodos de controle as macroincrustações observadas nas tubulações dos 

sistemas de abastecimento de Barragem Leste (município de Delmiro Gouveia) e Xingó 

(município de Piranhas) da Companhia de Saneamento do Estado de Alagoas – CASAL, no 

Baixo São Francisco.  

Impactos financeiros gerados pelas paradas para limpeza e manutenção dos sistemas da 

CASAL/Unidade Sertão – UNSERTÃO, afetados pelas macroincrustações de mexilhão-

dourado chegaram a um valor estimado anual de 263.036,93 R$, baseado na contratação de 

serviços auxiliares, mão-de-obra e compra de materiais e equipamentos em valores de mercado 

local.  

Os resultados de vazão obtidos nas medições de pitometria e os dados gerenciais de 

produção e faturamento, anuais da empresa, foram tomados como parâmetros base para 

verificação dos impactos negativos devido às macroincrustações dos sistemas estudados.  

Em 2017, os sistemas de abastecimento afetados, formaram macroincrustações com 

densidades populacionais de 14.200 indivíduos em Barragem Leste e 291.028 indivíduos em 

Xingó, por metro quadrado, nas tubulações adutoras de água bruta, conferindo perdas de 5,11% 

e 26,5% de vazão, em torno de 6,7 m³/h e 119,16 m³/h de água não produzida, respectivamente 

nestes sistemas, gerando uma perda de faturamento anual de 2.829 m³ de água não faturada, 

cerca de 2,26% de perda em relação ao volume faturado no mesmo ano, para o sistema 

Barragem Leste, e de 262,50x10³m³ de água não faturada, cerca de 38,03% em Xingó. Quando, 

após a utilização dos métodos de controle a partir do ano de 2018, os resultados de perda de 

vazão reduziram para: 0,64% equivalente a 1,0 m³/h em Barragem Leste e 2,35% a 1,81%, 

equivalente a 7,92 m³/h no sistema de Xingó, demonstrando para o sistema Barragem Leste 

uma redução da perda de faturamento de 1,88%, cerda de 2.070 m³ de água não faturada, e 

14,08% de perda, em torno de 113,57x10³ m³ de água não faturada em Xingó, que pode estar 

relacionada aos efeitos das ações de combate às incrustações que foram tomadas anteriormente. 

Os resultados analíticos dos parâmetros físico-químicos de qualidade da água avaliados 

do período de 2016 a 2020, temperatura, pH, condutividade, turbidez, concentração de cálcio e 

sólidos suspensos totais, se mostraram favoráveis ao crescimento e permanência da espécie, nos 
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mananciais de captação de água aqui estudados, por se apresentarem dentro do que rege a 

Portaria de potabilidade da água consolidada nº 05/2017, anexo XX do Ministério da Saúde, 

por não apresentarem grandes variações, permitindo assim novos ciclos de colonização e 

formação de macroincrustações nas tubulações de sistemas de abastecimento no baixo São 

Francisco. 

A invasão do molusco é significativa e, apesar das medidas adotadas, ainda acomete em 

novos ciclos de colonização os sistemas de captação da CASAL, na Unidade Sertão, 

interferindo no abastecimento de água das populações atendidas pelos sistemas Barragem Leste 

e Xingó. Foi no sistema Xingó que se observou a maior macroaglomeração da espécie com uma 

densidade de 291.028 indivíduos por metro quadrado.  

Os pontos preferenciais de incrustação foram aqueles com as condições locais de 

elevação de coeficiente de perda de carga, que propicia o aparecimento inicial de colônias em 

caso de uma recolonização, como por exemplo nas bordas de conexão de equipamentos e 

tubulações, enquanto que, onde a velocidade e pressão são muito elevadas, como exemplo 

locais muito próximo a bombas de adução, dificulta o crescimento de indivíduos, não havendo 

a formação de macroaglomerações. 

O uso dos métodos de controle (mecânico, químico e físico) de forma independente, 

apesar de seus bons resultados na redução das incrustações, não se mostrou a melhor abordagem 

no combate ao avanço da macroincrustação, isto porque o retorno das incrustações se mostrava 

inevitável, a depender do método utilizado. O método mecânico por limpeza e raspagem 

propiciava o retorno das incrustações de 25 a 30 dias após utilização do método, o método 

químico utilizando ácido tricloroisocianurico em pastilha demonstrou retorno da incrustação 

após a diluição total dos tabletes e no caso do composto granulado dicloroisocianurato de sódio 

o retorno das incrustações aconteciam entre 30 a 90 dias. Já o método físico com utilização de 

ondas eletromagnéticas, este não mostrou bons resultados na redução das incrustações com 180 

dias de uso.  

Ao longo do estudo percebeu-se que os métodos combinados apresentavam resultados 

melhores e com menos impactos na aplicação. A melhor combinação foi a utilização dos 

métodos por jateamento a alta pressão somado a utilização do composto dicloroisocianurato de 

sódio somado ao método por emissão de ondas eletromagnéticas, pois a utilização destes obteve 

resultados de eliminação completa das incrustações por um período de 24 meses sem haver 

retorno das incrustações.  
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As informações geradas na utilização dos métodos de controle deste trabalho auxiliaram 

na elaboração de um cronograma de controle às macroincrustações baseado na classificação 

das incrustações segundo, a característica da incrustação (colônias rasas, dispersas ou 

aglomeradas), a predominância de indivíduos conforme tamanho (menores que 5,0 a 10 mm; 

de 10 a 15 mm; 15 a 20 mm; de 15 a acima de 25mm) e a extensão da incrustação (pontuais, 

curtas, extensas) encontradas nos sistemas invadidos, sendo adotados métodos mecânicos, 

químicos e físicos, escolhidos conforme a viabilidade técnica e acessibilidade de materiais, 

equipamentos e mão-de-obra disponíveis na Companhia. 

O manual técnico produzido neste trabalho tem toda a discriminação detalhada dos 

materiais e métodos necessários para um auxílio eficiente no controle às macroincrustações 

causadas por mexilhão-dourado em sistemas de abastecimento de água por meio da 

metodologia aplicada nesta pesquisa. 

A presença do L. fortunei nas tubulações dos sistemas Barragem Leste e Xingó aponta 

para a presença do molusco nas águas do baixo São Francisco e deve servir de alerta para 

autoridades e gestores públicos no sentido de adotarem praticas que minimizem os impactos 

ambientais e econômicos que esta espécie invasora poderá provocar em seu novo habitat.  
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APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento constitui um manual, referente a uma proposta elaborada para 

uso de equipes técnicas de tratamento da Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL, 

Unidade de Negócios do Sertão - UNSERTÃO, para o controle às macroincrustações causadas 

pela espécie Limnoperna fortunei, conhecida popularmente por mexilhão-dourado, nos 

sistemas de captação e abastecimento de água afetados. 

Esta espécie causou impactos importantes, nos sistemas de abastecimento de água da 

Companhia como: redução na eficiência de abastecimento, custo adicional com limpezas e 

manutenções para retirada das incrustações fixadas nos sistemas e problemas de ordem pública 

devido a paralisações no abastecimento de água. 

O que justificou a elaboração deste manual foi o objetivo identificar, monitorar e aplicar 

as estratégias de combate às macroincrustações nos sistemas adutores de água, visando 

controlar a expansão do mexilhão-dourado de forma a evitar assim maiores prejuízos ao 

abastecimento público.  

Este manual orientará sobre as ações que devem ser utilizadas como estratégias de 

controle às macroincrustações como também quais atividades técnicas deverão ser executadas 

estabelecendo-se como conteúdo básico, cronograma e processo necessário à legitimação do 

controle de incrustações.  
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O processo de invasão, adaptação e permanência do Limnoperna fortunei em sistemas 

de captação e tratamento de água, vem causando impactos ambientais e econômicos em 

empresas que utilizam água como atividade principal, independentemente do segmento ou 

porte, tais como a indústria, a geração de energia e a navegação, devido a sua capacidade de 

formar estruturas compactas conhecidas como “macrofouling” ou “biofouling” (formação de 

macroaglomerados), responsáveis por problemas de incrustação, e consequentemente obstrução 

destas estruturas. 

As macroincrustações em instalações de captação e tratamento de água demostram a 

potencial elevação dos custos de bombeamento, quando os valores do coeficiente de perda de 

carga se elevam e provocam uma drástica redução das vazões bombeadas, o que aumenta a 

preocupação de entidades ambientais e companhias de abastecimento públicas, além da grande 

problemática que este molusco vem causando às plantas de geração de energia. 

 Em estações de tratamento e abastecimento de água o L. fortunei apresenta histórico de 

formar macroincrustações em tubulações e equipamentos pela introdução de suas larvas 

planctônicas, com a característica de ligar-se a todo e qualquer tipo de substrato duro, 

permitindo sua fixação de forma descontrolada nas áreas operacionais causando problemas 

como: redução no diâmetro e obstrução de tubulações, redução da velocidade e turbulência no 

fluxo, aumento do processo de corrosão de tubulações, gosto e odor indesejáveis, entre outras 

complicações (Canzi et al., 2005). Em alguns casos, sua ocorrência e consequente morte em 

uma estação de tratamento de água, devido operações mecânicas e processos químicos, leva a 

geração de resíduos orgânicos indesejáveis que podem modificar as características e a qualidade 

da água na estação, levando ao acréscimo de etapas no processo de tratamento (Mansur et al., 

2003).  

Esses impactos no âmbito ambiental, econômico e social alertam ao quão importante e 

imediato são: o conhecimento sobre as metodologias de controle e a utilização destes no 

combate às incrustações em plantas industriais e de tratamento de água dos setores e órgãos de 

abastecimento público de água potável afetado diretamente pela presença do molusco invasor 

em seus sistemas. 

Medidas de controle para redução e/ou eliminação do avanço do L. fortunei, nas plantas 

de captação e tratamento dos sistemas de abastecimento de água da Companhia de Saneamento 

de Alagoas – CASAL subsidiaram a elaboração deste manual através de procedimentos de 
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controle da disseminação da espécie, servindo como base e visando à garantia da continuidade 

do abastecimento com qualidade e segurança hídrica. 

Este manual vem a corroborar com o controle às macroincrustações demonstrando 

metodologias, técnicas e equipamentos que possam minimizar ou mesmo eliminar o avanço das 

incrustações nos sistemas de abastecimento de água afetados, visando à geração mínima de 

contaminantes, não alteração das características da água e sendo economicamente viável, 

abrangendo procedimentos mapeados por estratégias definidas para serem cumpridas como 

ações práticas operacionais, e seu conteúdo está distribuído conforme fluxograma: 

 

Fluxograma de procedimentos e práticas de condução das estratégias de controle às 

macroincrustações  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O fluxograma acima descreve os passos iniciais para conduzir o alcance das metas, onde se 

destacam as etapas de diagnóstico da situação atual dos sistemas afetados e das incrustações, 

captação dos recursos necessários para tomada de ação, definição das metas e soluções a serem 

tomadas através das medições de parâmetros e consolidação das estratégias de controle para o 

alcance das metas através do uso dos métodos descritos nos procedimentos práticos 

operacionais. 

 

Princípios básicos para início 

das operações no controle às 

macroincrustações 

Equipe técnica e atribuições no 

controle às macroincrustações 

Equipamentos de Proteção 

Individual – EPIs 

Materiais e equipamentos no 

controle às macroincrustações 

Produtos químicos para o 

controle às macroincrustações 

Controle às 

macroincrustações 

 

Caracterização do 

ambiente invadido 

 

Análise do nível de 

exposição e/ou 

incrustação do local 

 

Métodos de controle 

às macroincrustações  

 



7 
 

 
  

2. PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA AS OPERAÇÕES INICIAIS NO CONTROLE ÀS 

MACROINCRUSTAÇÕES  

 

Inicialmente alguns elementos cruciais para o controle das macroincrustações causadas 

pelo mexilhão nos sistemas de captação e tratamento de água, devem ser tomados e analisados, 

pois são significativamente importantes à execução dos procedimentos descritos neste manual. 

São eles: 

 

▪ Escolha dos pontos de abertura das tubulações para coletas de amostras, vistorias e 

utilização dos métodos de controle. 

Devem-se considerar características locais como:  

• Facilidade de acesso periódico ao local para monitoramento; 

• Logística de materiais, equipamentos e métodos a serem utilizados; 

• Segurança, confiabilidade e eficiência das técnicas utilizadas. 

 

▪ Amostragens laboratoriais qualitativas e quantitativas da incrustação nos dois 

períodos sazonais mais críticos local. 

• Clima chuvoso e frio;  

• Clima mais quente e seco. 

 

Outros dados primordiais que servem como base de confirmação da presença da espécie 

invasora L. fortunei nos sistemas de abastecimento de água para tomada de ações de combate à 

espécie são: 

 

▪ Registros das ocorrências verificadas desde a primeira detecção do molusco nos 

sistemas. 

• Registro através da verificação in loco, por avaliação tátil e visual nos pontos 

detectados com aglomerações pelo molusco; 

• Verificação dos boletins operacionais constatando a presença de incrustações em 

tubulações e equipamentos nos sistemas de abastecimento de água. 

 

▪ Índices, dados e informações nas áreas operacionais, gerenciais e administrativas dos 

serviços. 
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• Registros de ocorrências relacionadas às macroincrustações obtidas em plataformas 

eletrônicas intranet, laudos e boletins das áreas operacionais, gerenciais e 

administrativas. 

 

▪ Registros de boletins operacionais e relatórios analíticos referentes à qualidade da 

água. 

• Laudos dos parâmetros de potabilidade de água bruta das captações, analisados 

semestralmente, conforme exigido pela Portaria de Consolidação de controle e da 

vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade 

(origem: PRT MS/GM 2914/2011) n° 05/2017, anexo XX, do Ministério da Saúde. 

 

▪ Registros das manutenções dos sistemas de abastecimento de água. 

• Registros da presença de incrustações durante realização de serviços de: manutenção 

preventiva ou corretiva em equipamentos de bombeamento de água, abertura de 

tubulações, desmontagem de bombas, válvulas e conexões das redes adutoras e 

paralisações de sistemas de tratamento. 

 

Os procedimentos de paralisação do abastecimento para execução de serviços de 

manutenção preventiva e corretiva, amostragens e vistoria dos sistemas de captação e 

abastecimento de forma geral são: 

 

▪ Procedimento de paralisação do abastecimento 

 

1. Planejamento da execução do serviço e apontamento dos materiais necessários; 

2. Comunicação prévia para as equipes envolvidas nas ações (operadores e auxiliares das 

estações de tratamento e corpo técnico executor); 

3. Comunicação externa à população através de meios de comunicação da região referente 

ao procedimento de parada do abastecimento; 

4. Preparação para a paralisação do abastecimento (regulação de dosagem de químicos da 

água tratada, contralavagens e descargas de fundo nos filtros de areia, preparo de 

equipamentos e materiais); 

5. Manutenção do reservatório de água tratada no volume máximo para garantir população 

abastecida durante execução do serviço; 

6. Paralisação do bombeamento de água bruta das captações; 
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7. Paralisação do tratamento de água na ETA; 

8. Desmontagem de bombas, tubulações, conexões, registros e/ou válvulas do sistema de 

captação conforme programado; 

9. Início da execução do serviço conforme programação; 

10.  Finalização do serviço conforme programação; 

11.  Montagem de bombas, tubulações, conexões, registros e válvulas que foram 

desmontados; 

12.  Partida do bombeamento do sistema de captação de água bruta; 

13.  Partida do tratamento de água na ETA; 

14.  Recuperação do volume do reservatório de água tratada para garantir o abastecimento 

de água da população; 

15.  Partida do bombeamento de água à população, isto se o abastecimento tiver sido 

comprometido durante execução do serviço. 

 

Obs.: Estes procedimentos, vez ou outra, possuem algumas peculiaridades que vem a 

modificar ou acrescentar alguns passos, mas que não interfere na sequência executiva do 

serviço. 
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3. EQUIPE TÉCNICA E SUAS ATRIBUIÇÕES NO CONTROLE ÀS 

MACROINCRUSTAÇÕES  

 

Um desafio constante e diário, perseguido pelas empresas de saneamento, mas 

especificamente pelos profissionais que atuam direta ou indiretamente na condução das 

atividades e serviços das Estações de Tratamento de Águas – ETAs e seus sistemas, é a garantia 

assegurada em legislação específica em se obedecer aos parâmetros de potabilidade da água e 

assegurar a capacidade hídrica do abastecimento público continuamente. As equipes técnicas 

envolvidas nos serviços de operação, monitoramento, controle, planejamento e distribuição do 

abastecimento de água são constituídas por: 

 

▪ Equipe de assistentes operacionais - Constituída pelos profissionais assistentes 

operacionais das estações de abastecimento responsáveis por: 

• Serviços de operação, monitoramento e controle dos sistemas de captação, tratamento 

e abastecimento de água; 

• Registro de dados e informações operacionais verificadas durante execução dos 

processos em boletins e ATAs operacionais. 

 

▪ Equipe técnica eletromecânica - Constituída pelos profissionais técnicos em mecânica, 

técnicos em eletrotécnica e encanadores responsáveis por: 

• Serviços de manutenção preventiva ou corretiva e atendimento a chamados em 

situações atípicas para serviços em equipamentos de bombeamento de água, adutoras e 

paralisações de sistemas de tratamento; 

•  Abertura e desmontagem de bombas, tubulações, válvulas e conexões das redes; 

•  Manobras de abastecimento; 

•  Serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva de equipamentos danificados. 

 

▪ Equipe técnica Química - Constituída pelos profissionais técnicos em química 

responsáveis pelos serviços de amostragem de: 

• Dados e informações operacionais, administrativas e de produção dos sistemas de 

abastecimento; 

•  Registro das características ambientais do meio (ambiente, água, vegetação, solo); 

• Água para caracterização da qualidade (através das análises físico-químicas e 

microbiológicas da água); 
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•  Caracterização quantitativa (densidade populacional de espécies). 

 

▪ Equipe de engenharia - Constituída pelos profissionais de engenharia: química, 

mecânica, elétrica, civil e biólogos responsáveis por: 

•  Análises dos dados e informações operacionais, administrativas e de produção; 

•  Tomadas de decisões das ações durantes paralisações; 

• Tomada de decisões para serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva dos 

equipamentos; 

•  Planejamento de estratégias para tomada de ações; 

•  Organização e condução das equipes para tomada de ações. 

 

▪ Equipe de comercial/administrativo - Constituída pelos profissionais administrativos 

e assistentes das áreas comerciais e de produção responsáveis pelo levantamento de 

informações de: 

• Dados de faturamento de água distribuída; 

• Ligações ativas de abastecimento público; 

• Quantitativo de paralisações mensais ocorridas; 

• Custos com não abastecimento; 

• Custos com manutenções preventivas e/ou corretivas; 

• Perdas por faturamento devido paralisações. 
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4. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPIS  

 

Utilizar EPI apenas para a finalidade a que se destinam, responsabilizando-se pela 

limpeza, guarda e conservação, substituindo-os quando houver qualquer alteração que os 

tornem impróprios para uso. A escolha do EPI dependerá do procedimento a ser realizado pelo 

profissional. 

 

▪ Equipe de Assistentes operacionais e eletromecânicos 

•  Luvas de raspa de couro – Para atividades industriais que representem riscos físicos 

para as mãos em serviços em geral que exigem do colaborador o carregamento e 

manipulação de objetos abrasivos e escoriantes; 

• Botas de couro - Para proteger os pés do trabalhador contra impactos, danos térmicos, 

umidade e produtos químicos; 

•  Óculos de proteção - Para proteção da visão contra eventuais impactos de partículas 

volantes multidirecionais; 

•  Protetor auricular tipo plug – Para reduzir o nível de ruído excessivo que chega ao 

ouvido do trabalhador até um nível que não cause danos ao seu sistema auditivo. 

 

▪ Equipe química 

•  Luvas de procedimento nitrílica – Para manipulação em procedimentos analíticos que 

exija alguma resistência; 

• Botas de couro – Para proteger os pés do trabalhador contra impactos, danos térmicos, 

umidade e produtos químicos; 

•  Óculos de proteção - Para proteção da visão contra eventuais impactos de partículas 

volantes multidirecionais; 

•  Protetor auricular tipo plug – Para reduzir o nível de ruído excessivo que chega ao 

ouvido do trabalhador até um nível que não cause danos ao seu sistema auditivo. 

 

▪ Equipe de engenharia e administrativa 

•  EPI apenas para a finalidade a que se destinam, dependerá do procedimento a ser 

realizado pelo profissional. 
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5. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO CONTROLE ÀS 

MACROINCRUSTAÇÕES 

 

A escolha dos materiais, equipamentos e utensílios para uso nos serviços de controle às 

incrustações se baseou na possibilidade de execução dos procedimentos em relação à extensão 

da invasão e ao tempo do serviço, levando-se também em consideração a disponibilidade dos 

recursos materiais a serem utilizados pela CASAL durante os procedimentos, melhor logística 

e facilidade de acesso ao local. Estes instrumentos devem ser usados unicamente para os fins 

aos quais foram projetados, estando em bom estado de conservação e funcionamento, dando-se 

atenção à escolha do procedimento a ser executado para definição dos equipamentos a serem 

empregados nas atividades. 

Segue a lista dos principais equipamentos e máquinas indicados para utilização nos 

procedimentos de controle às macroincrustações.  

 

▪ Procedimentos eletromecânicos: 

• Alavancas metálicas sextavadas; 

• Anéis de borracha para vedação; 

• Conjunto chave combinada boca e estrela; 

• Escova de aço para raspagem; 

• Cavadeira reta para raspagem; 

• Pá de bico; 

• Enxada estreita; 

• Lavadora de alta pressão; 

• Vassourão piaçava gari;  

• Pórtico móvel com talha manual para içamento de equipamentos; 

• Lixadeira angular; 

• Máquina de solda inversora; 

• Aparelho de medição pitométrica Lamon 5400086, para determinação pitométrica da 

vazão interna nas tubulações; 

• Cintas de içamento de carga; 

• Gerador de energia portátil à gasolina; 

• Equipamento de retroescavamento – Máquina retroescavadeira; 

• Equipamento de hidrojateamento – Caminhão hidrojato. 
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▪ Procedimentos de controle às macroincrustações: 

• Câmera endoscópica de marca SmartCam modelo HY-5908; 

• Tubo flexível de PVC com 15 metros de comprimento; 

• Espátula ou formão chanfrado para raspagem e coletas; 

• Trena de medição com 5,0 metros de comprimento; 

• Paquímetro digital com precisão de 0,01 mm; 

• Recipientes plásticos para amostragem de água e organismos; 

• Bandejas plásticas capacidade 3,0 litros; 

• Luminária de emergência autônoma LED; 

• Pinça de aço inox; 

• Lupa; 

• Termômetro de mercúrio, com certificado de aferição pelo Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro); 

• Becker de plástico de 250 mL; 

• Comparadores Visodisc Policontrol para medição da concentração de cloro livre pelo 

método colorimétrico com reagente DPD; 

• Equipamento condicionador eletromagnético para combate às incrustações, GASPAR-

A, da LGM Engenharia. 

 

▪ Procedimentos Laboratoriais físico-químicos: 

• pHmetro digital Instrutemp modelo ITMPA-210; 

• Condutivímetro digital Tecnopon modelo MCA-150; 

• Turbidímetro digital Policontrol modelo AP2000 WT; 

• Forno mufla de 1200°C; 

• Dessecador; 

• Balança analítica de precisão; 

• Equipamentos e vidrarias para filtração à vácuo;  

• Membrana de filtração de 1,2 µm; 

• Cápsula de porcelana de 80 mL; 

• Estufa de secagem e esterilização;  

• Buretas 100mL;  

• Pipetas volumétricas;  

• Erlenmeyer de 250 mL. 
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6. PRODUTOS QUÍMICOS 

 

Todos os produtos químicos apresentam algum risco para quem os manuseia, dessa 

forma a empresa responsável deve orientar e treinar seus colaboradores, sobre a utilização 

correta dos produtos químicos e os riscos para a saúde e/ou para as áreas a serem utilizados, 

considerando sempre o uso das medidas de proteção EPI (Equipamento de Proteção Individual) 

necessárias.  

Em qualquer diluição de produtos concentrados, o colaborador deve seguir as 

orientações descritas nos protocolos para obter o resultado esperado. As diluições devem ser 

feitas com muito cuidado, evitando respingos de produtos concentrados, tanto no ambiente onde 

está sendo feita a manipulação como também para o colaborador.  

Alguns produtos, principalmente os concentrados, podem causar irritação na pele, olhos, 

mucosas e até queimaduras nos operadores. O colaborador deve sempre estar atento às dosagens 

recomendadas, uma vez que nas dosagens manuais podem ocorrer erros na diluição, o que 

inclusive compromete a eficácia do produto sendo obrigatória a utilização de um dosador para 

proceder à diluição. 

Engano comum no manuseio de produtos químicos para limpeza é achar que misturar 

produtos aumenta eficácia, o que não é verdade. A mistura pode produzir gases tóxicos, níveis 

de calor perigosos, danos à saúde como ao meio ambiente, sem contar que a mistura pode 

neutralizar os produtos, invalidando a aplicação. 

Dentre os produtos químicos utilizados nos procedimentos adotados neste manual estão 

os compostos liberadores de cloro ativo para utilização no controle às macroincrustações 

causadas pelo mexilhão-dourado nas tubulações, equipamentos e sistemas afetados. 

 

▪ Inorgânicos - Os mais utilizados são hipocloritos de sódio e cálcio. 

• Características: bactericida, virucida, fungicida e esporicida, dependendo da 

concentração de uso.   

•  Apresentação líquida ou pó; amplo espectro; ação rápida e baixo custo.  

•  Indicação: desinfecção. 

• Mecanismo de ação: o exato mecanismo de ação ainda não é completamente elucidado. 

• Desvantagens: instável (afetado pela luz solar, temperatura >25ºC e pH ácido). Inativo 

em presença de matéria orgânica; corrosivo para metais; odor desagradável, e pode 

causar irritabilidade nos olhos e mucosas. 
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• Concentração de uso: desinfecção 0,02% a 1,0%. 

 

▪ Orgânicos - Os ácidos dicloroisocianurato de sódio e tricloroisocianúrico são os 

compostos desse grupo 

• Características: bactericida, virucida, fungicida e esporicida, dependendo da 

concentração de uso.  

•  Apresentação em pó. Mais estável que o cloro inorgânico. 

•  Indicação: descontaminação. 

• Mecanismo de ação: o exato mecanismo de ação ainda não é completamente elucidado. 

•  Concentração de uso: 1,9% a 6,0%, com tempo de ação conforme comprovado pelo 

fabricante. 

 

Para utilização em procedimentos de amostragens laboratoriais, os produtos químicos 

adotados são: 

 

▪ Álcool 70° - Utilizado para conservação de amostras de organismos. 

•  Características: bactericida, virucida e fungicida. Não é esporicida. 

•  Fácil aplicação e ação imediata. 

•  Indicação: Conservação de amostragem de espécies. 

•  Mecanismo de ação: desnaturação das proteínas que compõem a parede celular dos 

microrganismos. 

•  Desvantagens: inflamável, volátil, opacifica acrílico, resseca plásticos e borrachas; 

ressecamento da pele. 

•  Concentração de uso: 60% a 90% em solução de água volume/volume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 
  

7. CONTROLE ÀS MACROINCRUSTAÇÕES 

 

7.1. Caracterização do ambiente 

 

A percepção da realidade do sistema afetado avaliada através observação de suas 

peculiaridades locais, deve tomar como base o atendimento às necessidades demandadas por 

cada sistema. A caracterização do ambiente afetado é feita através de duas perspectivas: através 

do registro de ocorrências da presença da espécie e pelo levantamento de dados operacionais e 

de produção nos sistemas. 

 

7.1.1.  Ocorrência do Limnoperna fortunei 

 

Diagnóstico, com foco técnico, estruturado com dados e informações sobre o perfil do 

local de ocorrência das macroincrustações, através da descrição correta da situação atual do 

sistema, relacionada ao avanço das incrustações causadas pelo mexilhão-dourado 

fundamentado pelas seguintes informações: 

▪ Por localização geográfica 

Recomenda-se a utilização do georeferenciamento por GPS para localização das 

coordenadas do ponto amostrado, fundamental para estimar o sentido da dispersão e, 

consequentemente, possível projeção de introdução. 

▪ Por densidade populacional da incrustação 

Contabilização da população da espécie em razão do número total de indivíduos 

coletados por área total amostrada em m². 

▪ Por características ambientais do local (solo, vegetação, chuvas). 

Descrição das peculiaridades ambientais observadas no local (tipo de solo, vegetação, 

incidência solar, chuvas, etc.). 

▪ Por características da água  

Descrição das características da água do manancial (presença de sujidades, alteração de 

cor e odor, crescimento de algas e vegetação, animais mortos, contaminação, etc.). 

▪ Por características da incrustação  
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Descrição das características da incrustação (espessura da incrustação, localização, 

características das colônias, etc.). Recomenda-se uso de equipamento de medição 

métrica (régua, trena, paquímetro) para dimensionamento da incrustação. 

▪ Por visualização e dimensão do avanço das incrustações  

Amostragem fotográfica e filmagens com o auxílio de câmera endoscópica. 

 

7.1.2. Levantamento de dados 

 

O levantamento das informações registradas nas áreas comerciais e de produção dos 

sistemas é fundamental para o conhecimento da situação atual dos sistemas e o quão afetados 

estes se encontram para definição de estratégias para tomadas de decisões após as análises 

críticas destes dados coletados. 

As informações obtidas nas medições dos processos, produção de água, e nos registros 

operacionais, de produção e da característica da água, nos sistemas de abastecimento, são 

importantes neste acompanhamento, pois através das observações de todo o processo, 

registradas desde a captação até a estação de tratamento é possível gerar informações básicas 

para a caracterização da invasão da espécie nos sistemas estudados e montagem de cronograma 

de procedimentos estratégicos para controle às macroincrustações. 

▪ Dados de faturamento de água distribuída 

Volume mensal (m³) de água faturada após produção e distribuição em rede de 

abastecimento público. 

▪ Ligações ativas de abastecimento público 

Número de ligações ativas na rede de abastecimento público. 

▪ Quantitativo de paralisações devido macroincrustações 

Quantitativo mensal de paralisações devido às incrustações causadas pelo mexilhão-

dourado no sistema invadido. 

▪ Custos com não abastecimento 

Volume mensal de água não faturada devido às paralisações. 

▪ Custos com manutenções devido macroincrustações 
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Soma dos custos gerados devido serviços de manutenção realizados em razão das 

macroincrustações causadas pelo mexilhão-dourado. 

▪ Perdas por faturamento devido paralisações 

Soma dos custos gerados pelo não faturamento de água devido às paralisações. 

 

Essas informações auxiliarão na compreensão das especificidades dos locais e os quão 

afetados estes se encontram devido à invasão. Destaca-se ainda que a caracterização do 

ambiente com informações e dados em uma perspectiva histórica permite o enfrentamento de 

determinados gargalos ou dificuldades futuras, configurando uma das ações estratégicas para o 

atingimento dos objetivos deste manual. 

 

7.2. Análise do nível de exposição e/ou incrustação do local  

 

Encontro de dados e informações que venham a viabilizar o alcance das metas com a 

aplicação das ações de controle às macroincrustações. Estes dados são norteadores estratégicos 

que levam ao entendimento sobre o mecanismo de avanço das macroincrustações encontradas 

nos sistemas invadidos, e concede informações diretamente ligadas à: 

 

• Garantia do abastecimento público de água; 

• Fornecimento de água dentro dos parâmetros de potabilidade conforme Portaria de 

consolidação n°05/2017, anexo XX do MS; 

• Manutenção de seus equipamentos de abastecimento, de forma a garantir a capacidade 

hídrica nominal do sistema; 

• Redução de impactos no abastecimento público. 

 

Os dados levantados para diagnóstico e análise crítica dos problemas enfrentados, 

definindo os pontos fortes (positivos) e os pontos fracos (negativos) para tomadas de decisão 

foram: 

 

▪ Medições pitométricas de vazão da água nas tubulações 

• Utilizar o aparelho para determinação pitométrica da vazão interna nas tubulações 

adutoras de água bruta de acordo com o manual do equipamento; 
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• Utilizar a técnica de medição da vazão e pressão do líquido em escoamento na 

tubulação, com o auxílio do equipamento denominado tubo Pitot; 

• Instalar a haste de medição (tubo de Pitot) no ponto de tomada de medição na 

tubulação; 

• Proceder com a medição e anotar resultados e registrar. 

▪ Amostragem quantitativa de indivíduos 

• Coletar periodicamente (a cada 06 meses), nos pontos de abertura das tubulações, 

amostras dos mexilhões fixados nos substratos; 

• Marcar pequenos trechos de seção de 10 x 10 cm nas paredes da tubulação incrustada; 

• Retirar os indivíduos com auxílio de uma espátula; 

• Fixar os indivíduos coletados em álcool 70% acondicionando-os em recipientes 

plásticos devidamente identificados com etiquetas; 

• Encaminhar amostras coletadas para o laboratório. 

▪ Densidade Populacional 

• No laboratório selecionar os indivíduos coletados um a um, através da separação 

daqueles que estão agregados uns aos outros e ainda presos em substratos e detritos;  

• Lavar as amostras segregadas e colocar em bandejas plásticas sob fonte de luz auxiliar; 

• Realizar a contagem de cada amostra de forma manual com auxílio de uma pinça de 

aço inox; 

• Calcular a densidade populacional através da relação entre o número de indivíduos 

encontrados no recorte da amostra de 10 x 10 cm. 

• A densidade de indivíduos deve ser calculada pela razão entre o número de indivíduos 

e a área amostrada em m², conforme abaixo: 

 

 

 

▪ Biometria 

• Selecionar os indivíduos para contagem biométrica das conchas com o auxílio de uma 

lupa e um paquímetro digital com precisão de 0,01 mm; 

Densidade populacional =  n° indivíduos  / área amostrada (m²) 
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• Quantificar os indivíduos de acordo com sua classe de tamanho, isto é, conforme seu 

comprimento máximo (distância da extremidade anterior, situada logo abaixo e à frente 

dos umbos, até a extremidade posterior da concha); 

• Considerando o comprimento dos indivíduos, distribuir a amostragem em tabelas de 

frequências em intervalos de 5,0 mm, para análise dos dados. 

 

▪ Amostragem qualitativa da água 

• Anotar todas as peculiaridades relevantes ao local, isto é, observando-se as 

características da água, do local e do tempo, como: cor, odor, presença de algas, óleos, 

corantes, material sobrenadante e peixes ou outros animais aquáticos mortos; 

• Utilizar a técnica de coleta conforme amostra a ser coletada: o tipo de água (água 

superficial), o tipo de amostragem (amostra simples ou composta) e a natureza das 

análises a serem efetuadas entre físico-químicas ou microbiológicas. 

▪ Parâmetros físico-químicos 

1. Temperatura – Aferida no local no momento da coleta com um termômetro de mercúrio, 

com certificado de aferição pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial (Inmetro). Em um Becker de 250 mL colocar uma amostra de 150 ml 

de água onde foi imerso o termômetro até o material dilatante (mercúrio) estabilizar e 

proceder à leitura. 

2. Análise de pH – Através de pHâmetro digital. Imergir o eletrodo do aparelho em 150 

mL de água dispostos em um Becker de 250 mL até estabilização. 

3. Análise de condutividade – Através de condutivímetro digital. Imergir o eletrodo do 

aparelho em 150 mL de água dispostos em um Becker de 250 mL até estabilização. 

4. Determinação de turbidez – Através de turbidímetro digital. Inserir a amostra em uma 

cubeta do aparelho que deve ser inserida no leitor até estabilização do resultado. 

5. Sólidos suspensos totais – Utilizar o método gravimétrico, baseado na diferença entre 

as massas, seca e úmida, em relação ao volume de amostra. Método de análise descrito no 

manual de procedimento operacional de análises do laboratório UNSERTÃO – CASAL, 

descrito no anexo I. 
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6. Determinação da concentração de cálcio – Para a determinação do teor de cálcio 

dissolvido na água utiliza-se o método titulométrico empregando o indicador Murexida. 

Método de análise descrito no manual de procedimento operacional de análises do 

laboratório UNSERTÃO – CASAL, descrito no anexo II. 

 

7.3. Métodos de controle  

 

A escolha de quais métodos de controle às incrustações seriam utilizados nos sistemas 

afetados foi planejada considerando-se a classificação das características da incrustação 

conforme seu nível ou grau da invasão para então determinar quais métodos seriam empregados 

no controle às macroincrustações.  

Esta classificação avaliou o perfil comportamental da invasão da espécie nos sistemas 

afetados, baseando-se no quantitativo de indivíduos distribuídos durante a realização dos 

procedimentos de amostragens biométricas de comprimento da espécie e levou em 

consideração os seguintes itens: 

• A característica da incrustação (colônias rasas, dispersas ou aglomeradas); 

• A predominância de indivíduos conforme tamanho (menores que 5,0 a 10 mm; de 10 a 

15 mm; 15 a 20 mm; de 15 a acima de 25mm); 

• Extensão da incrustação (pontuais, curtas, extensas). 

 

Sendo assim a caracterização acima serviu como base para a elaboração de um 

cronograma para aplicação dos procedimentos de controle das incrustações, que utilizou os 

métodos mecânicos por raspagem ou jateamento de água a alta pressão, químicos por diluição 

de compostos dicloroisocianurato de sódio e ácido tricloroisocianúrico, e físico por emissão de 

ondas eletromagnéticas, de acordo com o grau de incrustação encontrado nas tubulações. 

A escolha destes métodos se baseou na possibilidade de execução dos procedimentos 

em relação à extensão da invasão e ao tempo, levando-se também em consideração a 

disponibilidade dos recursos materiais a serem utilizados pela CASAL durante os 

procedimentos, melhor logística e facilidade de acesso ao local.  

Foi criado um cronograma de ações de controle às incrustações que tomou como base 

as características das incrustações relacionadas à medição quantitativa biométrica dos 

indivíduos coletados, que seguiu a classificação conforme descrito abaixo: 
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• Incrustações iniciais – Observadas no início da fixação, onde os organismos se 

apresentavam dispersos uns dos outros ou em colônias rasas, no início de sua fase 

juvenil adulta. Predominância de indivíduos menores que 5,0 a 10 mm de 

comprimento; 

• Incrustações comuns – Quando se observou colônias de mexilhão em partes de 

equipamentos operacionais, mas havia possibilidade de limpeza pontual em cada 

equipamento afetado. Predominância de indivíduos entre 10 a 15 mm de 

comprimento;  

• Incrustações semi-críticas – Quando camadas de mexilhão encontradas em 

equipamentos se estendiam para outros processos, mas ainda havia possibilidade de 

limpezas pontuais. Predominância de indivíduos entre 15 e acima de 20 mm de 

comprimento; 

• Incrustação crítica - Quando a invasão alcançava níveis máximos, levando a 

obstruções, colapso no abastecimento e a macroincrustação se estendia além dos 

equipamentos verificados, não podendo se avaliar a extensão da incrustação. 

Predominância de indivíduos 15 e acima de 25 mm de comprimento. 

 

A caracterização acima conduziu a utilização dos métodos de controle às incrustações 

nos sistemas de captação de água bruta seguindo uma frequência periódica de limpezas 

descritas conforme a Tabela 1 a seguir: 
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Tabela 1 - Cronograma ações de controle às incrustações nos sistemas afetados de acordo com 

sua classificação. 

Classificação das 

incrustações 
Métodos 

Frequência de 

limpezas 

   Iniciais Químico (pastilha) individual                Semanalmente 

 Mecânico (raspagem) individual           A cada 25 a 30 dias 

   Comuns Mecânico      +      Químico                          

(raspagem)           (granulado) 
A cada 30 a 60 dias 

   Semi-críticas 

Mecânico (raspagem) +                    

Químico (pastilha / granulado) +               

Físico (eletromagnético)* 

A cada 30 a 90 dias 

   Críticas 

Mecânico (jateamento) +                             

Químico (pastilha / granulado) +               

Físico (eletromagnético)* 

Anualmente 

* O método eletromagnético constitui-se de um procedimento contínuo, isto é, quando instalado, o equipamento 

deve ser utilizado ininterruptamente. 

 

O cronograma elaborado (Tabela 1) serviu como base para uma caracterização 

comportamental inicial da invasão da espécie nos sistemas afetados, como também serviu para 

avaliar quais medidas seriam mais viáveis e seguras, no combate às macroincrustações até em 

situações críticas de invasão. Os métodos de controle utilizados pela CASAL foram: 

 

7.3.1. Métodos mecânicos  

 

Tratamento que atinge os indivíduos adultos de forma pontual e imediata, necessitando 

de reaplicação periodicamente conforme especificação escrita no cronograma de ações de 

controle às incrustações descrita anteriormente (Tabela 1).  

 

▪ Raspagem mecânica 

Retirada de incrustações com auxílio de instrumentos raspadores. 

• Espátulas,  

• Pás de bico e enxadas; 

• Vassourões;  

• Escova de aço para raspagem; 

• Cavadeira reta para raspagem. 
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▪ Jateamento de água a alta pressão 

Jateamento de água a alta pressão com auxílio de caminhão tanque de hidrojateamento. 

• Proceder com a abertura da tubulação no ponto que se deseja jatear; 

• Instalar ou preparar na saída da tubulação uma rede em nylon para recolhimento de 

sujidades carreadas durante limpeza; 

• Acoplar tubo flexível de jateamento a caminhão tanque hidrojato; 

• Iniciar o procedimento de jateamento sendo inseridos 15 metros de tubo flexível à 

jusante e à montante deste ponto. 

 

7.3.2. Métodos químicos  

 

Aplicação de compostos oxidantes a base de cloro, sendo estes: o dicloroisocianurato 

de sódio granulado e o ácido tricloroisocianúrico em pastilha. 

 

▪ Utilização do composto granulado dicloroisocianurato de sódio 

• Proceder com a abertura da tubulação no ponto desejado; 

• Dosagem do produto químico, medida com base na concentração de cloro mínima na 

água, de 0,5 mg/l para combate às incrustações; 

• Introdução do composto químico dicloroisocianurato de sódio granulado no interior 

da tubulação;  

• Fechar o ponto de abertura da tubulação após adição do produto químico; 

• Iniciar a partida do bombeamento de água para enchimento total das tubulações; 

• Diluição deste produto químico no interior das tubulações; 

• Proceder com a verificação da concentração de cloro livre da solução preparada através 

de análises pelo método colorimétrico com reagente DPD em comparadores Visodisc;  

• Deixar as tubulações imersas em solução clorada durante um período de 24 horas para 

ação do produto; 

• Após término do tratamento, iniciar o bombeamento gradativamente;  

• Verificar a eliminação completa da solução clorada na água drenada, através de 

análises de cloro livre em comparadores colorimétricos. 

 

▪ Utilização do ácido tricloroisocianúrico em pastilha 
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• Após paralisação do bombeamento do sistema de captação, em um recipiente plástico 

totalmente perfurado e preencher seu conteúdo totalmente com as pastilhas de ácido 

tricloroisocianúrico; 

• Fixar o recipiente, totalmente preenchido com o produto químico, na boca de sucção 

da bomba de captação desativada; 

• Após fixação do recipiente, iniciar a partida do bombeamento de água para iniciar o 

processo de diluição deste produto químico no interior das tubulações.  

• Proceder com a verificação da concentração de cloro livre através de análises pelo 

método colorimétrico com reagente DPD em comparadores Visodisc na água de 

chegada da Estação de Tratamento – ETA em questão.  

• Durante este período de dissolução do produto químico, os indivíduos da espécie L. 

fortunei serão eliminados gradativamente através da corrente de fluxo das tubulações de 

água bruta até a ETA sendo estes indivíduos recolhidos nos procedimentos de descargas 

da ETA e de lavagens dos filtros; 

• A autonomia de permanência da pastilha no recipiente leva em torno de 3 a 4 dias, 

sendo necessária a reposição do produto periodicamente. 

 

7.3.3. Métodos físicos  

 

Utilização do equipamento GASPAR-A, um condicionador eletromagnético para 

combate às incrustações da empresa LGM Engenharia. O método eletromagnético constitui-se 

de um procedimento contínuo, isto é, quando instalado, o equipamento deve ser utilizado 

ininterruptamente. 

 

▪ Utilização de condicionador eletromagnético para combate às incrustações 

• Instalado ao redor (encamisamento) de algumas tubulações na sucção e recalque das 

bombas de captação;  

• Utiliza a emissão de ondas eletromagnéticas por uma câmara de bobinas chamadas de 

solenóides instaladas ao redor do fluxo da água, que induz uma força eletromagnética 

sobre as partículas da água. 
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8 ANEXOS 

 

ANEXO I - Método de análise de sólidos suspensos conforme descrito no manual de 

procedimento operacional de análises do laboratório UNSERTÃO – CASAL 

SÓLIDOS SUSPENSOS TOTAIS 

• Calcinar-se uma membrana de filtração de 1,2 µm em uma cápsula de porcelana 

de 80 mL em Mufla a 550 ºC ± 50 ºC por 15 minutos; 

• Deixar resfriar em dessecador; 

• Proceder com a pesagem da membrana para obter a massa inicial Mi; 

• Utilizando a membrana realizar uma filtração a vácuo de uma alíquota da 

amostra;  

• Após término da filtração, levar a membrana para estufa em uma temperatura 

entre 103 a 105 ºC até obtenção de medição constante (aproximadamente 2h); 

• Retirar a cápsula da estufa deixando-a esfriar em dessecador; 

• Finalizar com a pesagem e obtenção da massa final Mf.  

• O valor dos sólidos suspensos totais é obtido pela diferença entre Mf-Mi. 

 

ANEXO II - Método de análise de concentração de cálcio conforme descrito no manual 

de procedimento operacional de análises do laboratório UNSERTÃO – CASAL 

DETERMINAÇÃO DE CÁLCIO (Cavalcante, 2012) 

Utilizar neste experimento os reagentes: solução padrão de carbonato de cálcio, 

solução padrão de EDTA 0,02N, solução de Hidróxido de Sódio (NaOH) 6N, indicador 

Murexida (APHA, 1998) 

• Após homogeneização da amostra, medir 100 mL e transferir para um 

Erlenmeyer de 250 mL; 

• Adicionar aos poucos a solução de NaOH 6N até atingir pH de 12+/-0,1 

(aproximadamente 1 mL); 

• Em seguida adicionar o indicador Murexida; 

• Proceder com a titulação da amostra com solução EDTA 0,02N até a viragem 

da cor rósea para púrpura. 
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9 CONSIDERAÇÕES 

 

As informações obtidas nos registros operacionais e de produção de água, como também 

da característica da qualidade da água dos sistemas afetados, tiveram um papel importante na 

construção deste manual. 

Foi através das observações operacionais e de produção de água realizadas em todo o 

processo, desde a captação até a distribuição, que puderam ser gerados os procedimentos 

básicos tanto para uma caracterização comportamental da invasão da espécie, como também 

para tomada de ações no combate às macroincrustações. 

Desta forma este manual corrobora com o processo de propagação das informações 

sobre a proliferação do molusco nos sistemas de captação superficial de água, de suma 

importância para empresas e segmentos que tem a água como elemento principal em seus 

processos de produção, como também serve de subsídio para utilização dos métodos de controle 

do L. fortunei que estejam em estudo ou em aplicações em outros sistemas de tratamento de 

água em outros estados brasileiros. 

Frente a tudo que foi descrito até o momento, este manual vem trazer o embasamento 

para que os procedimentos de controle às macroincrustações, realizada pela equipe técnica de 

tratamento da Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL, Unidade de Negócios do 

Sertão – UNSERTÃO, seja feito de um modo sistematizado visando à economia de materiais 

sem perder de vista a qualidade da assistência, a racionalização do dispêndio de esforços e 

tempo, pois por meio da padronização dos procedimentos da atividade laboral diminuirá as 

chances de erros, exposições ocupacionais e a geração de resíduos. 
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