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Introdução

São consideradas espécies invasoras, aquelas que, 
além de serem exóticas, caracterizam-se por uma rápida 
maturação sexual, grande capacidade reprodutiva e um 
considerável poder adaptativo nos ambientes que 
colonizam, sejam naturais ou artificiais, duciaquícolas 
ou salobros [1]. Dentre as espécies de moluscos 
exóticos registrados na América do Sul, destacam-se 
Melanoides tuberculatus (Müller, 1774) (Thiaridae) e 
Corbicula fluminea (Müller, 1774) (Corbiculidae) [2].

Melanoides tuberculatus é um gastropode nativo no 
leste e norte da África, no sudeste da Ásia, na China e 
nas ilhas do Indo-Pacífico, com uma ampla distribuição 
nestas áreas [3].

Corbicula fluminea é um bivalve, conhecido como 
"Asia clam" e originário da China, trazido às Américas
como alimento pelos chineses, na década de 1920. É 
hermafrodita, atinge um comprimento máximo de 35 
mm e utiliza diferentes tipos de substratos [2].

O presente estudo foi realizado no reservatório de 
Itaparica, também conhecido como Luiz Gonzaga, 
instalado no trecho submédio do Rio São Francisco, e 
que compreende uma área de 828 km². Sua usina se
localiza na cidade de Petrolândia (PE), cerca de 50 km 
a montante do Complexo Hidrelétrico de Paulo Afonso
(BA). 

Objetivou-se neste trabalho analisar a malacofauna 
presente no reservatório, enfatizando a presença de 
moluscos invasores, prejudiciais a outras espécies.

Material e métodos

As coletas foram realizadas trimestralmente, entre 
dezembro de 2007 e setembro de 2008. Foram selecionadas 
quatro estações (ITA 01 – trecho lótico; ITA 02 – trecho
transição; ITA 08 e ITA 12 – trecho lêntico). Em cada 
estação, foram determinados dois pontos (regiões central –
C e marginal - M). As amostras foram coletadas através de 
um pegador tipo Petersen modificado, com área de 0,0345 
m², acondicionadas em sacos plásticos, fixadas em formol 
tamponado a 4% e devidamente etiquetadas

Em laboratório, todas as amostras foram submetidas a
lavagem com água corrente, num conjunto de três peneiras 
em série, equipadas com malhas de 2, 1 e 0,2 mm. Todo o 
material retido nas peneiras foi fixado em álcool a 80%. Os 
moluscos foram triados e identificados através de 
estereomicroscópio, até o menor nível taxonômico possível, 
com auxílio de literatura especializada [4] e com a ajuda do 
especialista Dr. José Carlos N. de Barros, do Laboratório 
de Malacologia da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco.

A densidade dos organismos foi calculada de acordo 
com a seguinte fórmula: densidade (ind.m-2) = (n/A), onde, 
n é o número de indivíduos de cada táxon e A é a área do 
pegador, em m2.

Resultados e discussão

Os moluscos do reservatório de Itaparica foram 
representados por 8 táxons, distribuídos pelas classes 
Bivalvia (4 táxons) e Gastropoda (4 táxons) (Sinopse). 
Foram coletados 700 indivíduos, pertencentes a 6 famílias, 
sendo 7 espécies e 1 gênero.

Os moluscos mais abundantes foram os representantes de
Corbicula fluminea (Bivalvia) e Melanoides tuberculatus 
(Gastropoda), com respectivamente 43% e 38% do total de 
indivíduos coletados no período estudado (Fig. 1).



As maiores densidades de Corbicula fluminea foram 
observadas nas estações ITA 01 C e ITA 01 ME, que 
apresentaram 2.376,81 ind.m-2 e 2.724,64 ind.m-2, o 
que pode ser atribuído à preferência dos indivíduos 
desta espécie por ambientes lóticos [5]. Estes moluscos 
não ocorrem apenas em ambientes lóticos, mas também 
em ambientes sem correnteza, e preferencialmente em 
regiões marginais [6], o que pode explicar o fato das 
estações ITA 08 ME (1.971,01 ind.m-2) e ITA 12 ME 
(173,91 ind.m-2) apresentarem densidades superiores 
aos seus respectivos pontos centrais (115,94 ind.m-2 em 
ITA 08 C e 0,00 ind.m-2 em ITA 12 C) (Fig. 2).

Já Melanoides tuberculatus apresentou maiores 
densidades em regiões marginais dos trechos lêntico e 
de transição, apresentando 2.000,00 ind.m-2 em ITA 02 
ME e ITA 08 ME e 1.623,19 ind.m-2 em ITA 12 ME. 
Esse gastrópode ocorre em todos os tipos de ambientes
e sua predominância pode ser explicada pelo fato da 
espécie apresentar características tais como: 
predominância de jovens durante todo o ano, baixa taxa 
de mortalidade, alta capacidade migratória e de 
dispersão e a capacidade de se estabelecer em todos os 
tipos de região litorânea e de substratos [7]. M. 
tuberculatus foi inserida em rios e lagos fora de seu 
habitat natural como tentativa de diminuição de 
moluscos vetores de esquistossomose, como 
Biomphalaria glabrata, porém sem sucesso [3].

Por serem moluscos exóticos e invasores, M. 
tuberculatus e C. fluminea competem por uso dos 
habitats e recursos tróficos, o que de fato afeta 
negativamente todo o ecossistema invadido, 
representando uma série ameaça às espécies nativas 
[8]. Tal fato pode estar ocorrendo no reservatório de 
Itaparica, já que estudos realizados em outros 
reservatórios apontam para o mesmo problema [4, 9].
Outro problema relacionado à presença de C. fluminea 
é o entupimento observado em tubulações, causando 
prejuízos econômicos às usinas [9].

Desta forma, a introdução acidental ou intencional 
de espécies não nativas, sobretudo para o controle 
biológico de espécies não desejadas, traz prejuízos às 
comunidades naturais e também ao homem, por 

interferir no funcionamento dos sistemas. O fato mais 
preocupante é que, muitas vezes, as espécies são 
introduzidas sem que haja um estudo detalhado de sua 
ecologia e, desta maneira, acabam por afetar outras 
espécies nativas além da espécie-alvo [10], o que torna 
necessário o monitoramento constante de áreas habitadas 
por tais espécies.

Referências
[1] DARRIGAN, G.A. 1997. Invasores en la Cuenca del Plata. Ciencia 

Hoy 38: 1-6.
[2] SURIANI, A. L.; FRANCA, R. S.; ROCHA, O. A malacofauna 

bentônica das represas do médio rio Tietê (São Paulo, Brasil) e uma 
avaliação ecológica das espécies exóticas invasoras, Melanoides 
tuberculata (Müller) e Corbicula fluminea (Müller). Rev. Bras. 
Zool. 2007, vol.24, n.1 [cited  2009-09-15], pp. 21-32 .

[3] POINTIER, J.P.; THERON, A.; BOREL G. 1993. Ecology of the 
introduced snail Melanoides tuberculata (Gastropoda: Thiaridae) in 
relation to Biomphalaria glabrata in the marshy forest zone of 
Guadaloupe, French West Indies. Jornal of Molluscan Studies 59: 
421-248.

[4] SIMONE, L. R. L. 2006. Land and freshwater molluscs of Brazil: 
an illustrated inventory on the Brazilian Malacofauna, including 
neighbor regions of the South America, respect to the terrestrial 
and freshwater ecosystems. São Paulo – SP: 390p.

[5] MORTON, B. 1982. Some aspects of population structure and 
sexual strategy of Corbicula cf. fluminalis (Bivalvia: Corbiculacea) 
from the Pearl river, People Republic of China. J.Moll. Stud. 48: 1-
23.  

[6] McMAHON, R. F. 1983. Ecology of an invasive pest bivalve, 
Corbicula. In. RUSSEL-HUNTER, W. D. The Mollusca. Ecology, 
v.6: 505-61

[7] FREITAS, J.R.; BEDÊ, L.C.; DE MARCO, P.; ROCHA, L.A.; 
SANTOS, M.B.L. 1987. Population dynamics of aquatic snails in 
Pampulha Reservoir. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz 82: 299-
355

[8] VITOUSEK, P.M. 1990. Biological invasions and ecosystem 
processes: towards integration of population biology and ecosystem 
studies. Oikos 57: 7-13.

[9] THIENGO, S. C., SANTOS, S. B., FERNANDEZ, M. A. 2005. 
Malacofauna límnica da área de influência do lago da usina 
hidrelétrica de Serra da Mesa, Goiás, Brasil. I. Estudo qualitativo. 
Revista Brasileira de Zoologia 22: 867-874.

[10] SIMBERLOFF, D. & P. STILING. 1996. Risks of species 
introduced for biological control. Biological Conservation 78: 185-
192



43%

38%

1%

8%

2%

3%
1% 4%

C orb ic ula fluminea

Melanoides  tuberc ulatus

Diplodon rhuac oic us

A ylac os toma s p

B iomphalaria s traminea

A s olene s pixi

E upera bahiens is

P is idium  pulc hellum

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

ITA 01 C ITA  01 ME ITA 02 C ITA  02 MD ITA  03 C ITA 03 ME ITA  04 C ITA 04 ME

L ótic o Trans iç ão L êntic o

D
en

si
d

ad
e 

m
éd

ia
 (

in
d

.m
-²

)

C orbic ula fluminea

Melanoides  tuberc ulatus

Outros

Sinopse: Moluscos coletados no reservatório de Itaparica (PE).

Mollusca
Bivalvia

Hyriidae
Diplodon rhuacoicus (Orbigny, 1835)

Corbiculidae
Corbicula fluminea (Müller, 1774)

Pisidiidae
Eupera bahiensis (Spix, 1827)
Pisidium pulchellum (Orbigny, 1835)

Gastropoda
Ampullaridae

Asolene spixii Orbigny, 1838
Thiaridae

Aylacostoma sp. Spix, 1827
Melanoides tuberculatus (Müller, 1774)

Planorbidae
Biomphalaria straminea (Dunker, 1848)

Figura 1. Participação relativa dos moluscos coletados no reservatório de Itaparica (PE). C = Centro, ME = Margem esquerda, MD 
= Margem direita.

Figura 2. Densidade média dos moluscos coletados no reservatório de Itaparica (PE). C = Centro, ME = Margem esquerda, MD = 
Margem direita.


