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Resumo 

 

 Este projeto visa desenvolver um estudo comparativo entre duas espécies de 

lagostins, analisando o balanço oxidativo em animais submetidos a diferentes períodos de 

hipóxia e recuperação em normóxia. Considerando que Parastacus brasiliensis ocupa 

ambientes límnicos com elevadas concentrações de oxigênio dissolvido na água e que P. 

defossus vive exclusivamente em galerias subterrâneas, dependendo da água para o 

suprimento de oxigênio para sua respiração.  

Foram amostrados 38 P. defossus, dos quais 4 foram sacrificados ao chegarem ao 

laboratório (controle campo) e o restante aclimatados a condições padrões por 10 dias 

(controle); findo este período os animais foram divididos nos seguintes grupos: hipóxia de 1, 

2, 4 e 8 horas e recuperação de 1, 3, 6 e 9 horas após 4 horas de hipóxia. Para P. brasiliensis 

promatensis foram coletados 38 animais, dos quais sobreviveram 19, sendo estes divididos 

nos mesmos grupos experimentais.  

 Ao final de ambos os experimentos os animais foram medidos, pesados e coletadas 

amostras de hemolinfa para quantificação dos níveis de glicose, lactato e cálcio. O 

hepatopancreas, músculo, brânquias e gônadas foram retirados, homogeneizados e 

quantificados os níveis de lipoperoxidação e de atividade das enzimas antioxidantes através 

de espectrofotometria. 

 Verificamos um aumento da glicemia e dos níveis de lactato após a hipóxia e uma 

tendência de diminuição na fase de recuperação pós-hipóxia em ambas espécies.  

No hepatopâncreas de P. defossus observa-se um aumento na atividade das enzimas 

antioxidantes na primeira hora de hipóxia, com posterior diminuição desta atividade; nos 

demais tecidos de P. defossus não verificamos alterações significativas na atividade 
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enzimática e na lipoperoxidação. Já em P. brasiliensis observamos níveis mais elevados de 

atividade das enzimas antioxidantes e da lipoperoxidação em todos os tecidos estudados e a 

manutenção destes altos níveis durante os períodos de recuperação pós-hipóxia. Tal padrão 

corrobora com a hipótese de Silva-Castiglioni et al. (2010, 2011)  onde ambas as espécies 

apresentam adaptações metabólicas para enfrentar períodos de hipóxia. Contudo, P. defossus 

parece ser mais bem adaptado em relação a P. brasiliensis promatensis sugerindo assim, uma 

maior suscetibilidade desta espécie as variações de oxigênio ambiental. 
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