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RESUMO

Limnoperna fortunei (Dunker, 1857) ou mexilhão dourado é um molusco bivalve da família dos mitilídios, de hábito epifaunal e nativo do sudeste asiático. A espécie é dióica, com

fecundação externa e desenvolvimento planctotrófico, passando por dois estágios larvais principais, a trocófora e véliger, respectivamente. Nas águas brasileiras, o crescimento

descontrolado tem provocado diversos impactos ambientais e econômicos que se assemelham muito com os ocorridos na Europa e América do Norte com Dreisse na polymorpha

(mexilhão zebra). Os substratos artificiais são ferramentas amplamente utilizadas no monitoramento de  L. fortunei. Este trabalho  objetivou avaliar o processo de colonização de

L. fortunei em substrato artificial. O estudo foi desenvolvido a montante da UHE de Furnas/MG. Para avaliar o processo de colonização de L. fortunei  foi instalado em abril

substrato artificial em um sistema de carrossel, preso a flutuadores e poitas.  Este foi distribuído em 3 (três) carrosséis ao longo da coluna vertical, alcançando as camadas

eplímnica, metalímnica e hipolímnica. Cada um destes carrosséis possuem 6 (seis) coletores, dentre dos quais,  foram  retirados um coletor bimestralmente. O material utilizado

como substrato artificial foi placas de pvc de 0,0144 m2  de área. Concomitantemente foram realizadas coletas de amostra de água para analises físicas e químicas da água  A

colonização do substrato artificial por  L. fortunei  foi observada em Todas as camadas estudas (eplímnica, metalímnica e hipolímnica ) porém   a região hipolímnica apresentou

maior densidade de L. fortunei até o momento, com 1.805 ind.m2 seguidos  pela camada metalímnica com 1.180 ind,m 2 . Após 2 meses de incubação verificou-se  presença de

larvas e pequenos indivíduos recém metamórfico. Já Após 4 meses  observou-se que os mexilhões havia desenvolvido aumentando de tamanho.
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