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Resumo 
 

 Os lagostins são crustáceos de ambiente límnicos, dentre os crustáceos, estão entre os 

que apresentam maiores adaptações a ambientes extremos (Richardson, 1983). Para sabermos 

se um organismo está em seu estado fisiológico natural ou se foi alterado por alguma 

condição ambiental podemos utilizar marcadores moleculares, bioquímicos e funcionais 

(Livingstone, 1993).  

 Ao estudar Parastacus brasiliensis promatensis podemos traçar o perfil metabólico do 

balanço oxidativo e do grau de repleção estomacal, contribuindo para o entendimento da 

biologia do animal.  Essas informações poderão ser usadas em estudos comparativos de 

populações de P. brasiliensis. 

 Este estudo visa descrever a composição bioquímica hemolinfática e o perfil anual do 

balanço oxidativo de P. brasiliensis promatensis verificando a atividade das enzimas 

Na+K+ATPase e antioxidantes, além da expressão de HSP70. 

 A coleta de P. brasiliensis promatensis foi realizada no Pró-Mata (São Francisco de 

Paula) no período de primavera. Os animais foram medidos, pesados e foram coletadas 

amostras do plasma para quantificação do metabolismo intermediário. O hepatopâncreas, 

músculo, brânquias e gônadas foram retirados e estão em processo para que sejam 

quantificados os níveis de lipoperoxidação e de atividade enzimática.O índice 

gonadossomático e hepatossomático, será obtido em relação ao peso total do indivíduo, 

(Vazzoler 1996). O grau de repleção estomacal será determinado visualmente (Bueno e 

Buckup 2004). 
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Os índices hepatossomático e gonadossomático respectivamente representão cerca de 

5,14% e 2,22% do peso dos animais na primavera. Na expressão da HSP70 os níveis foram 

similares em todos os tecidos.  

O metabolismo plasmático fora observado uma maior quantidade de proteínas, lipídeos, 

triglicerídeos e lactato em fêmeas, por estarem possivelmente sendo realocados do tecido 

hepatopâncreas para a gônada, (Castiglioni et al, 2006) por a primavera ser uma estação 

reprodutiva. Em machos foi observado um maior nível circulante de glicose, o que pode estar 

associado ao comportamento territorial, aumentando a demanda energética (Deviche et al 

2014). Os níveis de colesterol total e glicerol foram maiores em machos, porém os níveis de 

colesterol VLDL em fêmeas apresentaram elevação.  

Os resultados obtidos sugerem uma alocação de substrato energético em fêmeas para a 

estrutura gônadal, preparando-as para a reprodução. Porém para que sejam confirmadas estas 

hipóteses são necessários estudos do metabolismo tecidual . 
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