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Resumo 

 

Em São Francisco de Paula/RS, uma população de Parastacus brasiliensis 

(Parastacidae) tem como característica a reprodução no primeiro ano de vida, diferente de 

outras populações de P. brasiliensis que se reproduzem a partir do terceiro ano. Objetivando 

entender tal padrão realizou-se um estudo de cultivo destes lagostins em um tanque no Pró-

Mata/PUCRS (São Francisco de Paula). Os animais foram capturados no riacho Guarapiá em 

estágio juvenil e os resultados aqui apresentados são de março/2010 até fevereiro/2011. Para 

as determinações bioquímicas foram utilizados diferentes tecidos do animal. 

Houve diminuição inicial dos níveis de glicose na hemolinfa, mas partir de dezembro 

os níveis aumentam a valores semelhantes aos iniciais; houve maior e mais rápido aumento da 

glicose das fêmeas ao completarem 1 ano o que pode estar relacionado à diminuição de 

glicogênio nos tecidos quando comparados aos machos. Níveis protéicos na hemolinfa se 

mantiveram estáveis durante o cultivo, mas houve variação entre os tecidos quando 

comparados os sexos. A concentração de arginina fosfato se revelou igual no hepatopâncreas 

em ambos os sexos e diferente quando analisada em outros tecidos. As concentrações de 

glicerol hemolinfático aumentaram e os níveis lipídicos na hemolinfa oscilaram até o 8º mês. 

A partir do décimo mês sua concentração aumentou em machos e em fêmeas. Os tecidos dos 

machos mostraram maior concentração de lipídios do que os das fêmeas, com exceção das 

gônadas; tal padrão se manteve nas análises teciduais de triglicerídios. As análises de 

triglicerídios na hemolinfa mostram um padrão de resposta que pode relacionar-se a uma 

mudança de hábito alimentar próximo ao início da estação reprodutiva ou por um melhor 
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aproveitamento dos nutrientes da dieta pelos animais. A resposta do colesterol nos tecidos foi 

semelhante à dos lipídios e dos triglicerídeos tanto em machos com em fêmeas, exceto no 

tecido muscular e gonadal o que pode relacionar-se com a ocorrência de um pico reprodutivo. 

Observaram-se juvenis a partir do 11º mês de cultivo. Os níveis de lipoperoxidação analisados 

nos tecidos diferem entre machos e fêmeas somente nas brânquias. Um intenso crescimento 

em peso e comprimento foi observado a partir do 8° mês de cultivo pode indicar mudança na 

capacidade de aproveitamento dos nutrientes, sugerindo que a composição da dieta é 

adequada a adultos, mas inadequada para juvenis, podendo ser a causa da redução no número 

de animais no tanque a partir do 10º mês. 
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