
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

LEONARDO DE PAULA RIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPOSTAS DE CURTO-PRAZO A DESAFIOS SALINOS  

HIPO- E HIPER-OSMÓTICOS EM SIRIS MARINHOS-ESTUARINOS: O PAPEL DA 

REDUÇÃO APARENTE DE PERMEABILIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2014 



 

 

LEONARDO DE PAULA RIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPOSTAS DE CURTO-PRAZO A DESAFIOS SALINOS  

HIPO- E HIPER-OSMÓTICOS EM SIRIS MARINHOS-ESTUARINOS: O PAPEL DA 

REDUÇÃO APARENTE DE PERMEABILIDADE 

 

 Monografia apresentada à disciplina BIO 028 
Estágio Supervisionado em Biologia como 
requisito parcial à conclusão do Curso de 
Ciências Biológicas – Noturno, Setor de 
Ciências Biológicas, da Universidade Federal 
do Paraná. 
 
Orientadora: Profª. Dra. Carolina Arruda de                                                                                          
O. Freire 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2014 



 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais por terem acreditado em mim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A minha orientadora, Profª. Dra. Carolina Arruda De Oliveira Freire, por ter 

me dado uma oportunidade, pela orientação, amizade, convívio, sabedoria e 

paciência neste um ano recém completado de LFCO. 

 

A Profª Dra. Viviane Prodocimo pelos conselhos, convivência e colaboração. 

 

Aos meus colegas e amigos de laboratório: Deivyson Bozza, Eloisa Pinheiro, 

Flávia Sampaio, Giovanna C Castellano, Juliane Ceron, Natascha Wosnick, Silvia 

Millan e Thiago Occhi; à Luciana R. Souza Bastos e Anieli Maraschi que também 

fizeram parte da equipe: obrigado a todos pelo companheirismo, amizade, paciência 

e por estarem sempre dispostos a ajudar, colaborar e principalmente ensinar. 

 

Aos meus amigos e colegas de turma: Felipe Jansen, Henrique Leonardo, 

Leonardo L. Ferraz e Ricardo Garbuio, pela amizade, pelos cafés na cantina, pela 

companhia no Ru e pela ajuda durante as incontáveis horas de estudo. 

 

A minha amiga e colega de turma Jaqueline C. Faria, por ser um exemplo de 

força, garra e compaixão diante das adversidades. 

 

Aos meus familiares pelo apoio, suporte e ajuda. 

 

 Aos meus pais por cederem sua casa, comida e auxílio durante as coletas, 

pelo incentivo e por sempre estarem lá por mim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mundo é uma coisa tão absurdamente complexa, rica e estranha que só se pode 

considerar magnífico. A idéia de que tal complexidade surge não só da simplicidade, 

mas provavelmente do nada… 

…é a idéia mais extraordinária que há. 

E assim que você tem a mínima noção de como isso aconteceu, é maravilhoso. 

E a oportunidade de passar 70, 80 anos de vida num universo como este… 

É, até onde eu sei, aproveitar muito bem o tempo. 

– DOUGLAS ADAMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

As espécies de siris Callinectes danae e Callinectes ornatus são encontradas em 
estuários ao longo da costa sul do Brasil. O fato de C.danae ocupar uma região mais 
interna do estuário, de águas mais diluídas, e C.ornatus preferir a região mais 
externa, de águas mais salinas, embora pertençam ao mesmo gênero, fornece uma 
excelente oportunidade de análise fisiológica comparativa entre as duas espécies. O 
objetivo deste estudo foi avaliar a capacidade de osmorregulação dos siris C. danae 
e C. ornatus diante de choque salino hipo- e hiper-osmótico de curto-prazo (até 6 
horas). Para tanto, os animais foram expostos a choque hipo-salino (10‰) e hiper-
salino (40‰) em intervalos com duração de 30 minutos, 2 horas e 6 horas para cada 
individuo. Após a exposição, foi retirada uma amostra da hemolinfa para posterior 
determinação de osmolalidade e concentração dos íons cloreto, sódio, magnésio e 
potássio, além da dosagem de oxi-hemocianina. Também foi retirada amostras de 
tecido (muscular e branquial) para determinação do teor de hidratação. Callinectes 
danae demonstrou ter maior capacidade osmorreguladora do que C. ornatus, 
embora este último tenha exibido padrão diferente na proporção de íons na 
hemolinfa. Ambas as espécies manifestaram boa capacidade de manutenção de 
volume celular diante de estresse salino. Apesar de que a hipótese de que eles 
permaneçam fechados, através de alterações comportamentais que diminuam ou 
impeçam o contato entre as brânquias e o meio externo quando expostos a choque 
hiper-salino de 40‰, estabelecendo assim uma redução de permeabilidade 
aparente, não tenha sido comprovada pela análise de oxi-hemocianina, as 
diferenças aqui encontradas entre duas espécies tão parecidas talvez possa explicar 
sua distribuição diferente dentro do estuário. De qualquer forma, os resultados 
apontam para diferenças de mecanismos de regulação iônica, branquial (NaCl) e na 
glândula antenal (Mg). 
 

 

Palavras-chave: osmorregulação, Callinectes, oxi-hemocianina. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Species of swimming crabs Callinectes danae and Callinectes ornatus are found in 
estuaries along the southern coast of Brazil. The fact that C.danae occupies a more 
internal region of the estuary, more dilute waters, and C.ornatus prefers the 
outernmost region of estuaries, more saline waters (although belonging to the same 
genus) provides an excellent opportunity for comparative analyses between the 
physiology of the two species. The aim of this study was to evaluate the ability of 
osmoregulation of crabs C. danae and C. ornatus before hypo- and hyper-saline 
osmotic shocks, in a short-term approach (up to 6 hours). For this purpose, the 
animals were exposed to hyposaline (10 ‰) and hypersaline (40 ‰) shocks at 
intervals lasting 30 minutes, 2 hours and 6 hours, individually. After exposure, a 
sample of hemolymph for subsequent determination of osmolality and the 
concentration of chloride, sodium, magnesium, and potassium ions was removed, 
and for the assay of oxy-hemocyanin. Tissue samples (gill and muscle) were also 
removed to determine their level of hydration. Callinectes danae showed a slightly 
higher osmorregulatory capacity than its congener; C. danae´s hemolymph did not 
dilute so much after 6 hours in salinity 10‰. Both species exhibited a different 
pattern in the ratio of the main extracellular ions in the hemolymph. In addition, both 
species demonstrated excellent capacity to maintain cell volume before salt stress, 
compatible with their habitats. The hypothesis that they remain closed, through 
behavioral changes that reduce or prevent contact between the gills and the external 
environment when exposed to hypersaline shock 40 ‰, thus establishing a reduction 
of apparent permeability, has not been proven by our analyes of oxy-hemocyanin. 
The differences found here between two very similar species may explain their 
different distribution within the estuary. Anyway, the results point to differences in 
mechanisms of ionic regulation, gill (NaCl) and the antennal gland (Mg). 
 

 

Keywords: Osmoregulation, Callinectes, Oxy-hemocyanin. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CALLINECTES DANAE E CALLINECTES ORNATUS 

 

 

As espécies de siris Callinectes danae (FIGURA 1a) e Callinectes ornatus 

(FIGURA 1b) são encontradas facilmente em estuários ao longo da costa sul do 

Brasil e são de captura relativamente acessível, seja através de armadilhas ou por 

intermédio de pescadores que freqüentemente os encontram em suas redes de 

pesca como subproduto da pesca do camarão (BAPTISTA et al., 2003). A taxa de 

sobrevivência devido aos danos causados pelas redes de arrasto é variável entre os 

diferentes grupos taxonômicos, sendo que os siris C. danae e C. ornatus são muito 

resistentes as injúrias e a exposição ao ar (MOREIRA et al., 2011). O fato de 

C.danae também ocupar uma região mais interna do estuário, de águas mais 

diluídas, e C.ornatus preferir a região mais externa, portanto, de águas mais salinas, 

embora pertençam ao mesmo gênero, pode fornecer uma excelente oportunidade de 

análise fisiológica comparativa entre as duas espécies. Ambos são organismos 

muito similares e próximos filogeneticamente, mas com ligeiras diferenças em 

termos de ocupação de nicho fisiológico e de salinidade. (FREIRE et al., 2011; 

McNAMARA ; FARIA, 2012).  
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FIGURA 1  - Espécime de Callinectes danae (A) e Callinectes ornatus (B).  
FONTE: Dísponivel em http://www.scielo.br/img/revistas/bn/v5n2/a03fig29.jpg. Acessado em 
12/11/014.  

 

 

Outra particularidade a se destacar é a importância ecológica do estudo de 

crustáceos que vivem em áreas que impõem um severo estresse fisiológico, como 

os estuários, em que os animais estão submetidos à variação salina, térmica, 

exposição aérea, etc. (ODUM, 1988). O acréscimo de qualquer tipo de 

conhecimento que possa vir a ser descoberto é sempre bem-vindo, levando em 

conta o fato de que quanto maior a compreensão de uma espécie, mais fácil é 

conservá-la. Do mesmo modo, o conhecimento gerado, tanto em metodologia, 

quanto em resultado, poderá ser utilizado em futuras pesquisas voltadas a outros 

propósitos, como para a aqüicultura, uma vez que a carne de siri é bastante 

apreciada na região litorânea do Brasil.   

 

1.2 OSMORREGULAÇÃO EM C. DANAE E C. ORNATUS 

 

 

A osmorregulação tem papel fundamental na sobrevivência das espécies 

aquáticas, pois ela permite a homeostase do líquido extra-celular, mesmo diante de 

variações na salinidade da água. No momento em que um animal osmorregulador 

defronta-se com mudanças na concentração iônica do ambiente externo, 

mecanismos de transporte de íons são ativados, em sua maioria, nas brânquias. 

Deste modo, a absorção ou a excreção de íons mantém a concentração do fluido 

extracelular constante. Este mecanismo é chamado de Regulação Anisosmótica 

Extracelular, ou “Anisosmotic Extracellular Regulation” (AER) (FLORKIN 1962; 

A B 
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FOSTER et al., 2010). Mesmo em animais osmorreguladores a tolerância às 

variações de salinidade do meio externo é variada. Crustáceos, moluscos e outros 

invertebrados que não suportam grandes variações de salinidade são chamados de 

estenohalinos, pois vivem em um ambiente estável, com uma faixa muito estreita de 

variação de salinidade. De modo contrário, animais que habitam áreas ou que 

migram entre locais de diferentes salinidades são chamados de eurihalinos, pois 

exibem alto grau de tolerância a uma ampla variação da salinidade na água.  

Animais estenohalinos ou eurihalinos podem ser ou osmorreguladores ou 

osmoconformadores (EVANS, 2008). A osmoconformação é outra estratégia 

utilizada frente ao desafio de oscilação de salinidade. Animais osmoconformadores 

são muito permeáveis a água e íons, e por isso não sustentam gradientes 

significativos entre seu meio interno e o meio externo, a água. Em conseqüência, 

igualam a osmolalidade do fluido extracelular à do meio, por intermédio do fluxo de 

água e íons. Dessa forma, as células destes animais osmoconformadores 

eurihalinos, sofrem desafios de fluxo de água e realizam regulação de volume 

celular através de um mecanismo chamado de regulação isosmótica intracelular, ou 

“Isosmotic Intracellular regulation” (IIR) (AMADO, 2010, PÉQUEUX, 1995)  

O transporte ativo de sal é feito pelas ATPases, a Na+,K+-ATPase, H+-

ATPase, e anidrase carbônica, provendo substratos para transporte acoplado aos 

íons Na+ e Cl- (H+ e HCO3-). A osmorregulação tem então seu custo metabólico, 

por gasto de ATP. A atividade destas enzimas pode ser então, em princípio, 

correlacionada com o consumo de oxigênio para a função da osmorregulação 

(PÉQUEUX, 1995). Em um osmorregulador marinho, o aumento na taxa respiratória 

em baixas salinidades pode ser uma tentativa de ampliar a síntese de ATP em 

resposta à grande demanda enegética exigida pela ativação de ATPases, que 

bombeiam íons contra o gradiente de concentração. Com aumento de salinidade, a 

atividade da Na+,K+-ATPase diminui, uma vez que a diferença entre a osmolalidade 

do animal e do meio diminui até atingirem valores próximos entre si (URBINA et a.l, 

2010).  Tanto C. danae quanto C. ornatus são classificados como osmorreguladores 

fracos, que conseguem absorver sal de águas salinas, mas não de água doce. 

Alguns invertebrados marinhos, como os crustáceos do gênero Callinectes, podem 

mudar o padrão osmorregulador para osmoconformador ou vice-versa, quando 

transitam entre o mar e estuário, essencialmente por motivos reprodutivos, para 

desova em ambiente mais salino (MANTELATTO; FRANSOZO, 2000, 
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MANTELATTO, 2000). Ambas as espécies são osmoconformadoras em altas 

salinidades, salinidades próximas à da água do mar, e tendem a hiper-osmorregular 

quando a água do mar é diluída (FREIRE et al., 2011). 

 A diluição da hemolinfa nestes animais quando submetidos à hiposalinidade 

ocorre devido ao fato de que eles permitem a entrada de água para facilitar a 

absorção de oxigênio e conseqüente manutenção do metabolismo para 

osmorregulação, ou seja, utilizam regulação isosmótica intracelular (RII), ou 

regulação de volume celular, citada acima (PÉQUEUX, 1995). Variações no fluido 

extracelular (FEC) alteram a morfologia da célula fazendo com que ela dilate pelo 

ganho de água (se houver diminuição na concentração do FEC) ou murche pela 

perda de água (se ocorrer aumento na concentração do FEC) (LANG et al., 1998). O 

teor de hidratação de um tecido, muscular ou branquial, é representado pela taxa de 

ganho ou perda de água (AMADO, 2010). Desta maneira, a célula utiliza 

mecanismos que mantenham a homeostase do volume celular de maneira a permitir 

o desempenho de suas funções.  

Existem dois tipos principais de regulação de volume: Redução Regulatória 

de Volume, ou “Regulatory Volume Decrease” (RVD) e Aumento Regulatório de 

Volume, ou “Regulatory Volume Increase” (RVI). A RVD é utilizada quando a célula 

incha e precisa perder volume; já o RVI ocorre quando há perda de volume e a 

necessidade de reposição de água (LANG et al., 1998, STRANGE, 2004). RVD e 

RVI podem acontecer devido a ativação de ATPases ligadas ao transporte de íons e 

solutos, já que durante a RVD acontece a saída de solutos somados à água para 

restabelecimento do volume original. No caso da RVI, verifica-se o processo oposto: 

a entrada de solutos na célula permite a entrada de água, recuperando o volume 

perdido (HOFFMANN ; DUNHAM,1995, WEHNER et al., 2003, STRANGE, 2004, 

HOFFMANN et al., 2009).  

Desta forma, a regulação de volume torna-se essencial para a manutenção 

da homeostase em células branquiais de animais osmorreguladores, devido ao fato 

destas células comportarem sistemas de transporte de sal e estarem em contato 

direto com o ambiente, podendo ser danificadas, e deste modo, prejudicar o 

funcionamento das brânquias (AMADO, 2010). Enquanto a espécie C. danae habita 

a região mais interna (águas mais diluídas) do estuário, C. ornatus ocupa a região 

mais externa (águas mais salinas), portanto é esperada uma maior capacidade de 

manutenção da homeostase do liquido extracelular, em baixas salinidades, em C. 
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danae quando comparado com C. ornatus (FREIRE et al., 2011), ou seja, maior 

consumo de oxigênio em C. danae em baixas salinidades. 

 

1.3 HEMOCIANINA 

 

 

A hemocianina é uma metaloproteína (proteína que contém em sua estrutura 

íons metálicos) carreadora de oxigênio através dos corpos de alguns animais 

invertebrados. Diferentemente da hemoglobina, que é a principal proteína 

transportadora de oxigênio dos animais vertebrados e que está localizada de forma 

intracelular às células sanguíneas, a hemocianina não está vinculada de forma 

intracelular as células da hemolinfa, mas suspensa neste fluido de funções análogas 

ao sangue dos vertebrados. Em sua forma oxigenada (oxi-hemocianina) a 

hemocianina adquire uma coloração azul-esverdeada. Quando não oxigenada, ela 

assume uma coloração acinzentada ou transparente. Encontrada em moluscos e em 

alguns artrópodes como aracnídeos e crustáceos, a hemocianina também está 

presente na maioria dos insetos, mas não apresenta função de transporte de 

oxigênio, uma vez que os insetos utilizam traquéias, túbulos condutores 

extremamente finos utilizados para trocas gasosas (WYATT, 1961). Uma vez que a 

grande maioria dos processos osmorregulatórios demanda gasto energético, como a 

ativação ATPases, o transporte de oxigênio para os tecidos e posterior oxidação de 

substratos energéticos para a formação de ATP é de vital importância para a 

manutenção da homeostase celular. Assumindo que C. danae, por habitar regiões 

de maior oscilação de salinidade, possa ter capacidade regulatória superior a C. 

ornatus, e por conseqüência, maior demanda energética, espera-se que C. danae 

permaneça com maior quantidade de oxi-hemocianina do que C. ornatus em baixas 

salinidades. E que, para ambas as espécies, a quantidade de oxi-hemocianina seja 

maior em situação controle ou baixa salinidade, do que em altas salinidades, quando 

eles se fecham.  

Baseado nos artigos Freire et al. (2011) e Amado (2011), as espécies C. 

danae e C. ornatus, quando submetidos a uma condição hipo-salina, apresentaram 

queda na osmolalidade da hemolinfa, mas ainda assim, permaneceram acima da 

concentração osmótica da água. Embora isso fosse esperado, devido ao fato destes 

animais serem osmorreguladores fracos que podem ativar sistemas transportadores 
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iônicos em águas salinas, não houve sinal de aumento de atividade de alguns 

destes sistemas, como a Na+,K+-ATPase e anidrase carbônica, demonstrando que a 

tomada ativa de sal ocorre com o auxílio de outros transportadores ou por uma 

queda na taxa de metabolismo e redução da permeabilidade (AMADO, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

2  OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Avaliar a capacidade de osmorregulação dos siris C. danae e C. ornatus 

diante de choque salino hipo- e hiper-osmótico de curto-prazo (até 6 horas). 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Analisar a variação osmótica e iônica da hemolinfa de C. danae e C. ornatus 

diante de choque hipo e hiperosmótico; 

 Comparar a capacidade de hidratação tecidual (músculo e brânquias) de 

ambas às espécies quando expostas a variações de salinidade do meio; 

 Detectar se a quantificação da hemocianina oxidada permite inferir redução 

de permeabilidade quando os siris são desafiados por alteração de 

salinidade. 

 

A hipótese de trabalho foi a de que os siris fecham sua câmara branquial, 

minimizando o contato das brânquias com a água, quando a salinidade é elevada, 

desafio hiper-salino. E com isso, reduz-se a quantidade de oxi-hemocianina. Este 

comportamento não é esperado diante de redução de salinidade, porque os siris 

possuem capacidade de hiper-regulação em água do mar diluída. 
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3  MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 OBTENÇÃO DOS ANIMAIS E ACLIMATAÇÃO 

 

 

Siris do gênero Callinectes (C. danae e C. ornatus), oriundos do descarte da 

pesca com rede de arrasto com malha de 2 cm entre os nós, foram coletados junto 

às bancas de pescadores do Balneário de Ipanema, município de Pontal do Paraná, 

Paraná, Brasil (25°37’30”S, 48°25’08”W). Imediatamente, os animais foram 

acomodados em isopor com água do mar e transportados para o laboratório de 

Fisiologia Comparativa da Osmorregulação do Departamento de Fisiologia da 

Universidade Federal do Paraná, onde permaneceram em aquário estoque contendo 

água do mar a 35‰ e 24-25°C durante 5 dias, com aeração constante, filtro externo, 

pH ~8,3,  fotoperíodo de 12 horas. A alimentação consistiu de pequenas porções de 

carne bovina moída, sendo que este procedimento era interrompido pelo menos 24 

horas antes do início dos eperimentos. 

 

3.2 EXPERIMENTO 

 

 

O experimento foi executado com 1 indivíduo por aquário de 2 litros, 

divididos em 2 grupos, expostos a choque hipo-salino (10‰) e hiper-salino (40‰) 

respectivamente, em intervalos com duração de 30 minutos, 2 horas e 6 horas. O 

mesmo processo ocorreu com os animais mantidos em um grupo controle, com 

salinidade de 35‰. O procedimento foi repetido 6 vezes para cada grupo 

experimental ou controle, totalizando 108 animais.  

A diluição da salinidade foi obtida pela adição de água de torneira filtrada 

com a utilização de filtros de celulose e carvão ativado, e a solução de água do mar 

hiper-salina foi atingida pela adição de sal marinho obtido comercialmente em lojas 

de aquários. Após o período de exposição os animais foram crioanestesiados 

(aproximadamente 5 minutos) e sua hemolinfa foi amostrada por punção da 

membrana artrodial de um pereópodo, usando seringa de insulina, e armazenada 
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em freezer -20°C para posterior determinação da osmolalidade e concentrações 

iônicas.  

 

3.3 DOSAGENS NA HEMOLINFA  

 

 

3.3.1 OSMOLALIDADE E ÍONS 

 

 

A avaliação da osmolalidade da hemolinfa foi determinada através de Micro-

Osmômetro de Pressão de Vapor Vapro 5520 (Wescor).  As concentrações de sódio 

e potássio foram determinadas através do método de fotometria de chama (CELM 

FC-180). As concentrações de cloreto e magnésio foram dosadas por colorimetria 

em espectrofotômetro (Ultrospec 2100 PRO Amersham Pharmacia biotech) 

utilizando kits comerciais (Labtest, Brasil) com leitura de absorbância em 505 nm 

(cloreto) e 470 nm (magnésio). 

 

3.3.2 DETERMINAÇÃO DE OXI-HEMOCIANINA  

 

 

Para determinação da oxihemocianina, 100µl de hemolinfa foram 

adicionadas a 900 µl de água deionizada, imediatamente misturados em cubeta de 

quartzo de 10 milímetros e, a solução obtida, teve a absorbância medida a 335nm 

(comprimento de onda característico de oxihemocianina) em um espectrofotômetro 

(ULTROSPEC 2100 pro – Amersham Pharmacia Biotech, Suécia) conforme descrito 

por HAGERMAN (1986) e CHENG; CHEN (2002). A concentração de oxi-

hemocianina foi calculada com base em HAGERMAN (1986). 

 

 

3.4 DETERMINAÇÃO DO TEOR HÍDRICO TECIDUAL 

 

 

Para a determinação do teor hídrico, os tecidos das brânquias e músculos 

foram pesados (peso úmido) em tubos pré-pesados e fechados (Balança Bioprecisa 
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FA2104 N, precisão 0,1mg, Brasil), e em seguida foram secos em estufa por 24 

horas a 62°C. Os tecidos secos foram pesados novamente (peso seco), e a perda 

de peso (água) foi expressa como porcentagem do peso úmido inicial da amostra. 

 

 

3.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Para o tratamento estatístico dos dados, foi utilizada a análise de variância 

de duas vias, seguido de test-t de Student para cada espécie. Todas as análises 

foram feitas utilizando o software Sigma Plot® 11.0. 
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4  RESULTADOS 

 

 

4.1 OSMOLALIDADE E CONCENTRAÇÕES IÔNICAS 

 

 

A osmolalidade da hemolinfa das duas espécies em água do mar “controle” 

(salinidade 35‰) foi de aproximadamente 953 mOsm/kgH2O, ligeiramente 

hiposmóticos em relação ao meio (FIGURA 2), e como esperado, não variou ao 

longo do tempo, até 6 horas. A exposição a diluição da água do mar (salinidade 

10‰) levou, nas duas espécies, a progressiva diluição da hemolinfa, alcançando ~ 

705 mOsm/kgH2O após 6 horas (FIGURA 2).  De forma diferente, a exposição à 

concentração da água do mar gerou elevação na osmolalidade da hemolinfa apenas 

após 6 horas, novamente nas duas espécies. As duas espécies apresentaram 

valores distintos apenas na exposição à salinidade 40‰, após 30 minutos (939±17 

mOsm/kgH2O , p < 0,05 n = 6 em C. danae, e 1020±12 , p < 0,05 n = 6 para C. 

ornatus) e  6 horas, com a hemolinfa de C. ornatus (1082±11 mOsm/kgH2O, p < 0,05 

n = 6) mais concentrada do que a de C. danae (1025±18 mOsm/kgH2O, p < 0,05 n = 

6) (FIGURA 2). 

 

FIGURA 2 - Osmolalidade na hemolinfa de C. danae e C. ornatus diante de desafios salinos. Os siris 
foram expostos por 30 min, 2 e 6 horas às salinidades controle (água do mar, 35‰), ou diluição 
(10‰) ou concentração (40‰) da água do mar (*): Diferença na osmolalidade comparada a situação 
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controle. (#): Diferença na osmolalidade entre as espécies. Letras diferentes representam diferenças 
entre os tempos. 6>n<10. 
FONTE: O autor (2014) 
 

 

A concentração do íon sódio na hemolinfa das duas espécies em água do 

mar “controle” (salinidade 35‰) foi em torno de 409 mM (FIGURA 3), e como 

esperado, não variou ao longo do tempo, até 6 horas. A exposição à diluição da 

água do mar (salinidade 10‰) levou, nas duas espécies, a progressiva diluição da 

hemolinfa, sendo significativa apenas para C. ornatus em 6 horas (313±33 mM, p < 

0,05 n = 6). (FIGURA 3).  De forma diferente, a exposição à concentração da água 

do mar gerou elevação no nível de sódio na hemolinfa das duas espécies, atingindo 

~ 452 mM. Ambas as espécies apresentaram valores distintos entre si na exposição 

a salinidade controle em 6 horas e também  em 40‰, após 30 minutos (398±22 

mOsm/kgH2O , p < 0,05 n = 6 em C. danae, e 499±09 p < 0,05 n = 6 para C. 

ornatus) e 6 horas, com a concentração de sódio de C. ornatus (495±20 mM, p < 

0,05 n = 6) mais elevada do que a de C. danae (409± 18 mM, p < 0,05 n = 6). 

(FIGURA 3). 

 

 

FIGURA 3 – Concentração do íon sódio na hemolinfa de C. danae e C. ornatus diante de desafios 
salinos. Os siris foram expostos por 30 min, 2 e 6 horas às salinidades controle (água do mar, 35‰), 
ou diluição (10‰) ou concentração (40‰) da água do mar (*): Diferença na concentração iônica 
comparada a situação controle. (#): Diferença na concentração iônica entre as espécies. Não houve 
diferença na concentração iônica em relação aos tempos. 6>n<10.  
FONTE: O autor (2014) 
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A concentração do íon cloreto na hemolinfa das duas espécies expostos à 

água do mar “controle” de salinidade 35‰, foi em torno de 482 mM (FIGURA 4), e 

como esperado, não houve variação ao longo do tempo, até 6 horas. A exposição à 

diluição da água do mar de salinidade 10‰ levou, nas duas espécies, a progressiva 

diluição da hemolinfa somente após 30 minutos e atingindo ~ 325 mM após 6 horas 

(FIGURA 4). De forma diferente, a exposição à concentração da água do mar não 

revelou valores diferentes em relação à condição controle. As duas espécies 

expressaram valores distintos nas situações controle e diluição da água do mar para 

o tempo de 6 horas, em que C. ornatus tornou-se mais diluído (278±34 mM, p < 0,05 

n = 6) do que C. danae (372±23 Mm, p < 0,05 n = 6) (FIGURA 4). 

 

FIGURA 4 – Concentração do íon cloreto na hemolinfa de C. danae e C. ornatus diante de desafios 
salinos. Os siris foram expostos por 30 min, 2 e 6 horas às salinidades controle (água do mar, 35‰), 
ou diluição (10‰) ou concentração (40‰) da água do mar (*): Diferença na concentração iônica 
comparada a situação controle. (#): Diferença na concentração iônica entre as espécies. Letras 
diferentes representam diferenças entre os tempos. 6>n<10. 
FONTE: O autor (2014) 
 

 

A concentração de magnésio na hemolinfa das duas espécies expostos à 

água do mar “controle” (salinidade 35‰) foi em torno de 22 mM (FIGURA 5), e não 

houve variação ao longo do tempo, até 6 horas. A exposição à diluição da água do 

mar de salinidade 10‰ levou, nas duas espécies, a progressiva diluição da 

hemolinfa, sendo significativa apenas para C. danae em 30 minutos e em C. ornatus 
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em 6 horas. De forma diferente, a exposição à concentração da água do mar gerou 

elevação na concentração de magnésio na  hemolinfa após 6 horas, apenas para C. 

ornatus (25±3 mM, p < 0,05 n = 6). As duas espécies expressaram valores distintos 

nas situações controle nos tempos de 30 min e 6 horas e na diluição da água do mar 

para o tempo de 6 horas, em que C. ornatus tornou-se mais diluído (12±0,8 mM, p < 

0,05 n = 6) do que C. danae (22±0,7 Mm, p < 0,05 n = 6) (FIGURA 5). 

 

 

FIGURA 5 – Concentração do íon magnésio na hemolinfa de C. danae e C. ornatus diante de 
desafios salinos. Os siris foram expostos por 30 min, 2 e 6 horas às salinidades controle (água do 
mar, 35‰), ou diluição (10‰) ou concentração (40‰) da água do mar. (*): Diferença na concentração 
iônica comparada a situação controle. (#): Diferença na concentração iônica entre as espécies. Letras 
diferentes representam diferenças entre os tempos. 6>n<10. 
FONTE: O autor (2014) 
 

 

A concentração do íon potássio na hemolinfa das duas espécies expostas à 

água do mar “controle” de salinidade 35‰, foi em torno de 9,6 mM (FIGURA 6), e 

como esperado, não houve variação ao longo do tempo, até 6 horas. A exposição à 

diluição da água do mar de salinidade 10‰ não revelou valores diferentes em 

relação à condição controle. De forma diferente, a exposição à concentração da 

água do mar levou, nas duas espécies, a progressiva concentração da hemolinfa, 

sendo que para C. danae em 2 horas e 6 horas (12±1 mM, p < 0,05 n = 6, para os 

dois tempos) e para C. ornatus em 30 minutos (14±1 mM, p < 0,05 n = 6) e 2 horas 

(13±1 mM, p < 0,05 n = 6). As duas espécies não apresentaram valores 

estatisticamente diferentes entre si. (FIGURA 6).  

# 
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FIGURA 6 – Concentração do íon potássio na hemolinfa de C. danae e C. ornatus diante de desafios 
salinos. Os siris foram expostos por 30 min, 2 e 6 horas às salinidades controle (água do mar, 35‰), 
ou diluição (10‰) ou concentração (40‰) da água do mar. (*): Diferença na concentração iônica 
comparada a situação controle, não houve diferença em relação as espécies ou nos diferentes 
tempos. 6>n<10. 
FONTE: O autor (2014) 
 
 

4.2 TEOR HÍDRICO 

 

 

           4.2.1 TEOR HÍDRICO MUSCULAR 

 

 

O teor hídrico muscular das duas espécies em água do mar “controle” 

(salinidade 35‰) foi de aproximadamente 77% (FIGURA 7), e como esperado, não 

variou ao longo do tempo, até 6 horas. A exposição à diluição da água do mar 

(salinidade 10‰) levou, nas duas espécies, a um progressivo influxo de água nas 

células depois de 6 horas apenas para C. ornatus (79±1%, p < 0,05 n = 6) (FIGURA 

7).  De forma diferente, a exposição à concentração da água do mar gerou perda de 

água na célula apenas após 6 horas, e somente para C. danae (74±1%, p < 0,05 n = 

6). As duas espécies apresentaram valores distintos para a exposição às salinidades 

de 10‰ e 40‰, em 6 horas, sendo que C. danae perdeu mais água em meio hiper-

salino e C. ornatus ganhou mais água em meio hipo-salino (FIGURA 7). 
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FIGURA 7 – Teor hídrico muscular em C. dane e C. ornatus diante de desafios salinos. Os siris foram 
expostos por 30 min, 2 e 6 horas às salinidades controle (água do mar, 35‰), ou diluição (10‰) ou 
concentração (40‰) da água do mar. (*): Diferença no teor hídrico muscular comparada a situação 
controle. (#): Diferença no teor hídrico muscular entre as espécies. Não houve diferença no teor 
hídrico muscular em relação aos tempos. 6>n<10. 
FONTE: O autor (2014) 
 

 

           4.2.2 TEOR HÍDRICO BRANQUIAL 

 

 

O teor hídrico branquial das duas espécies em água do mar “controle” de 

salinidade 35‰ foi de aproximadamente de 90% em C. danae e 88% para C. 

ornatus (FIGURA 8), e como esperado, não variou ao longo do tempo, até 6 horas. A 

exposição à diluição da água do mar (salinidade 10‰) e a água do mar concentrada 

(40‰) não provocou alteração nos valores encontrados em relação ao controle. As 

duas espécies apresentaram valores distintos apenas para a condição controle de 6 

horas, em que C.danae (91±0,4 %, p < 0,05 n = 6) demonstra ter maior capacidade 

de manutenção do volume celular do que C. ornatus (87±1 %, p < 0,05 n = 6) 

(FIGURA 8). 
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FIGURA 8 – Teor hídrico branquial em C. danae e C. ornatus diante de desafios salinos. Os siris 
foram expostos por 30 min, 2 e 6 horas às salinidades controle (água do mar, 35‰), ou diluição 
(10‰) ou concentração (40‰) da água do mar (#): Diferença no teor hídrico branquial entre as 
espécies. Não houve diferença no teor hídrico branquial em relação aos tempos. 6>n<10. 
FONTE: O autor (2014) 
 

 

4.3 CONCENTRAÇÃO DE OXI–HEMOCIANINA 

 

 

A concentração de oxi-hemocianina para as duas espécies em água do mar 

“controle” (salinidade 35‰) foi de aproximadamente de 0,4 mmol/l em C. danae e 

1,1 mmol/l para C. ornatus (FIGURA 9). A exposição à diluição da água do mar 

(salinidade 10‰) e a água do mar concentrada (40‰) não provocou alteração nos 

valores encontrados em relação ao controle. As duas espécies apresentaram 

valores distintos entre si para o controle, em todos os tempos. Também houve 

diferença em salinidade 10‰, mas apenas para os tempos de 2 e 6 horas, em que 

C. ornatus (0,7±0,2 mmol/l, p < 0,05 n = 6) é mais concentrado do que C. danae 

(0,3±0,1 mmol/l, p < 0,05 n = 6) . O mesmo padrão foi encontrado quando os animais 

foram expostos à concentração de água do mar, com C. ornatus atingindo 0,9±0,2 

mmol/l, p < 0,05 n = 6, em 6 horas enquanto C. danae apresentou 0,3±0,1 mmol/l, p 

< 0,05 n = 6, para o mesmo tempo (FIGURA 9). 
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FIGURA 9 – Concentração de oxi-hemocianina na hemolinfa de C. danae e C. ornatus diante de 
desafios salinos. Os siris foram expostos por 30 min, 2 e 6 horas às salinidades controle (água do 
mar, 35‰), ou diluição (10‰) ou concentração (40‰) da água do mar.   
(#): Diferença na concentração de oxi-hemocianina entre as espécies. Não houve diferença na 
concentração de oxi-hemocianina comparada a situação controle, nem em relação aos tempos. 
6>n<10. 
FONTE: O autor (2014) 
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5  DISCUSSÃO 

 

 

C. danae e C. ornatus vivem em estuários, baías, praias e mar aberto, 

embora C. danae apresente uma maior amplitude de regiões em que é encontrado, 

C. ornatus apresenta uma faixa mais estreita de localização, situando-se com maior 

freqüência em locais que apresentam alta salinidade (PITA et al., 1985; PINHEIRO 

et al., 1997; KEUNECKE et al., 2008; FREIRE et al., 2011). 

 

5.1 OSMOLALIDADE E ÍONS 

 

 

A espécie C. danae demonstrou neste estudo, boa capacidade 

osmorreguladora frente ao desafio de estresse salino, com a osmolalidade da 

hemolinfa permanecendo hiperosmótica em relação ao meio quando em águas 

diluídas e hiposmótica em águas de maior concentração salina. Embora a queda na 

osmolalidade da hemolinfa tenha sido acentuada ao final de 6 horas de exposição à 

água do mar diluída de 35‰ para 10‰, o valor registrado (742 mOsm/kgH2O) 

permaneceu mais do que o dobro da osmolalidade da água (300 mOsm/kgH2O). 

Para Callinecetes ornatus diante das mesmas condições, os resultados foram 

parecidos, mas fundamentalmente diferentes: a osmolalidade registrada foi 669±44 

mOsm/kgH2O em salinidade 10‰ ao final de 6 horas de exposição, mantendo-se 

também acima da osmolalidade da água (300 mOsm/kgH2O), mas abaixo daquela 

observada para C. danae, embora não tenha sido observado diferença estatística. 

Este resultado é consistente com estudos anteriormente realizados no Laboratório 

de Fisiologia Comparativa da Osmorregulação (AMADO, 2010; FREIRE et al., 2011), 

assim como em vários outros estudos encontrados na literatura (MASUI et al., 2003; 

TOGNI, 2007). Possivelmente, a diferença na capacidade osmorregulatória entre as 

espécies, em que C. danae parece ser mais eficiente do que C. ornatus, seja um 

reflexo das suas respectivas estratégias de ocupação de regiões diferentes do 

estuário. 

Quando os animais foram expostos à água do mar concentrada, ocorreu 

leve aumento na concentração iônica da hemolinfa ao final de 06 horas de 

exposição em C. danae, embora de menor magnitude quando comparada à 
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diferença de valores encontradas em relação ao choque hipo-salino. Em Callinectes 

ornatus, o padrão foi parecido, exceto pelo fato de que C. ornatus tende a 

osmoconformar ao longo do tempo exposto a choque hiper-salino. Alguns dos 

fatores que explicam este resultado são a menor amplitude de variação entre as 

condições salinas experimentais, de 35‰ para 40‰ em condição hiper-salina, 

também o fato destes animais dificilmente encontrarem tal salinidade em seu 

ambiente, além de uma possível alteração comportamental e fisiológica que poderia 

levá-los a uma condição de permeabilidade aparente, e assim diminuindo os 

malefícios de uma exposição a um meio hiper-salino (SPAARGAREN, 1989; 

McGAW, 2006; FREIRE et al., 2011). Em altas salinidades, a osmolalidade dos 

osmorreguladores fracos tende a acompanhar a linha isosmótica da água, seja por 

uma falha no sistema de osmorregulação ou por uma estratégia para reduzir o 

gradiente osmótico (PÉQUEUX, 1995; ROMANO ; ZENG, 2006). Entre os resultados 

obtidos, observou-se que C. danae apresentou maiores concentrações de cloreto e 

magnésio, enquanto C. ornatus exibiu maior concentração de sódio. Embora a soma 

de cloreto e sódio representem aproximadamente 90% da osmolalidade total na 

hemolinfa, este valor não é proporcional, sendo a concentração de cloreto maior que 

a de sódio. Em C. danae, a concentração de sódio, em todas as salinidades se 

manteve em 15 vezes maior que a de magnésio. Somando sódio e magnésio, os 

valores chegam próximos ao do cloreto. Somando o valor da concentração de 

cloreto ao do magnésio e sódio, obtem-se o valor aproximado de 90% esperado 

para a osmolalidade (FIGURA 10). Em C. ornatus, ocorre uma relação parecida, 

porém com diferenças na relação sódio-magnésio, em que a concentração de sódio, 

em todas as salinidades, permanece 25 vezes maior que a de magnésio. Fazendo a 

mesma conta citada acima, a concentração somada de sódio, magnésio e cloreto 

chegam próximo ao valor esperado de 90% de concentração iônica para a 

hemolinfa. Pode-se dizer que a menor capacidade de regulação de magnésio em C. 

ornatus é compensada pelos altos níveis de sódio, e mantendo assim a homeostasia 

de hemolinfa (FIGURA 10). 
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FIGURA 10 - Osmolalidade e concentração de íons na hemolinfa de C. danae e C. ornatus diante de 
desafios salinos. Os siris foram expostos por 30 min, 2 e 6 horas às salinidades controle (água do 
mar, 35‰), ou diluição (10‰) ou concentração (40‰) da água do mar.  6>n<10.  
FONTE: O autor (2014) 

 

 

Para o íon sódio, houve queda na concentração deste íon na hemolinfa para 

ambas as espécies, quando submetidas à exposição em águas mais diluídas em 

todos os tempos analisados. De forma inversa, em meio hiper-salino, foi observada 

concentração de sódio para as duas espécies em todos os tempos experimentais, 

sendo que existe diferença estatística entre C. danae e C. ornatus para os tempos 

de 6 horas em 35‰ e 40‰, assim como 30 minutos em 40‰. Resultados parecidos 

com este foram observados por Wilder et al. (1998) e em estudos realizados por Roy 

et al. (2007), em que o camarão Litopenaeus vannamei apresentou leve aumento na 

concentração de sódio em meio hiper-salino (45‰) durante 7 dias. Embora tenha 
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ocorrido este aumento de sódio na hemolinfa do animal, ainda assim, a 

concentração iônica de sódio permaneceu abaixo da concentração da água. 

Em relação à concentração de cloreto na hemolinfa de ambas as espécies, 

os resultados foram muito próximos, com C. danae sempre exibindo valores de 

cloreto maiores que C. ornatus em águas hipo-salinas, especialmente quando as 

duas espécies foram comparadas dentro do tempo experimental de 6 horas. Estes 

resultados mostraram-se muito similares a estudos anteriores realizados por Piller et 

al. (1995) e Guerin e Stickle (1997), utilizando as espécies C. sapidus, que é 

encontrado na parte mais interior do estuário e C. similis, que é encontrado na parte 

mais exterior do estuário, e por Freire et al. (2011), utilizando C. danae e C. ornatus. 

Além disso, as brânquias de C. danae apresentam uma maior concentração de 

atividade de Na+,K+-ATPase, do que em C. ornatus (LUCU et al., 2000; MASUI et al., 

2002; FREIRE et al., 2011). Em estudo anterior, Garçon et al., (2009), demonstrou 

que C. ornatus permanece hiposmótico em relação a água de salinidade 33‰ (~ 990 

mOsm/kgH2O) durante um período de aclimatação de 10 dias, mas quando 

aclimatado em águas mais diluídas, de salinidade 21‰, algo próximo de 630 

mOsm/kgH2O, torna-se isosmótico em relação ao meio. Entretanto, os íons Na+, K+ 

e Ca2+ da hemolinfa são mantidos acima da concentração do meio, enquanto que 

Mg2+ permanece abaixo do valor encontrado na água, em torno de 33 mM, 

revelando uma habilidade moderada de regulação anisoiônica. Esta capacidade 

limitada de regulação, aliada ao aumento da atividade da Na+,K+-ATPase registrado 

em meio diluído de 21‰, parece ser suficiente para que C. ornatus possa 

permanecer durante um certo período de tempo em ambientes de salinidade mais 

diluídas, como por exemplo, o interior dos estuários. 

Em relação ao magnésio, ocorreu queda na concentração deste íon em 

todos os tempos com salinidades diluídas para as duas espécies (com exceção da 

exposição de 2 horas para C. ornatus, mas sem diferença estatística), ao passo que 

em condições de hipersalinidade, C. ornatus mostrou aumento na concentração de 

magnésio em 06 horas de exposição, além de expressar, em níveis constitutivos 

(35‰) valores muito abaixo dos encontrados para C. danae nas mesmas condições. 

Estes resultados estão de acordo com o que foi descrito por Garçon et al. (2009). 

Em C. danae, apesar de uma queda significativa na primeira meia hora de exposição 

a águas diluídas, logo os níveis retornaram aos valores próximos aos controles, o 

que confirma os resultados encontrados para vários estudos que afirmam que há a 
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constante manutenção de concentração deste íon em crustáceos eurihalinos 

(MORRITT, 1989; FREDERICH et al., 2000; FREIRE et al., 2008; AMADO, 2010), 

uma vez que o magnésio é de vital importância para o correto funcionamento do 

sistema nervoso, além de poder reduzir a afinidade da hemocianina ao oxigênio em 

algumas espécies de crustáceos (MANGUM, 1983; COOPER ; MORRIS, 1997). 

Outro papel importante do magnésio seria a sua atuação como um cofator para a 

atividade de várias enzimas, como a Na+,K+-ATPase (FREIRE et al., 2003; MASUI, 

2009). Além disso, o magnésio, em conjunto com o sulfato, é um dos principais íons 

secretados pelas glândulas antenal e maxilar, órgãos responsáveis pela forte 

hiporegulação de magnésio na hemolinfa, observado em espécies que habitam 

águas ricas em magnésio (FREIRE et al., 2008). Valores altos na concentração de 

magnésio estão relacionados à falta de mobilidade por parte de alguns crustáceos, 

como Hepatus pudibundus, osmoconformador marinho que mantém a concentração 

de magnésio na hemolinfa próxima aos valores encontrados na água do mar, (50-60 

mM) evidenciando falta de secreção de magnésio pela glândula antenal. (FOSTER 

et al. 2010). 

Os resultados observados para o íon potássio mostraram que não há 

diferença estatística para a concentração deste íon na hemolinfa quando os 

espécimes foram submetidos a estresse hipo-salino, mas no momento em que os 

animais foram submetidos a águas hiper-salinas, houve aumento na concentração 

de potássio, principalmente para C. danae nos tempos de 2 e 6 horas e para C. 

ornatus em 30 minutos e 2 horas 

Os resultados encontrados para os animais expostos a salinidade de 40‰ 

contradizem estudos anteriores realizados com espécimes de Ocypode quadrata,  

expostos a salinidade de 40‰ por até 12 horas, em que não houve variação da 

concentração de potássio (SANTOS ; MOREIRA, 1999), e também por  Roy et al., 

2007, utilizando Litopenaeus vannamei  submetidos a salinidade de 45‰ por até 7 

dias, mantendo os níveis de potássio estáveis, demonstrando por parte destes 

animais grande capacidade hipo-reguladora. O aumento na concentração de 

potássio na hemolinfa de crustáceos expostos a altas salinidades foi encontrado em 

Macrobrachium rosenbergii, espécie dulcícola, quando submetidos á água do mar 

(980 mOsm) por uma semana, sendo que o aumento na concentração iniciou após 

um dia de exposição, ultrapassando os valores registrados de potássio na água (~ 
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13 mM) em dois dias, e continuando subindo até estabilizar, próximo ao final do 

experimento .(WILDER et al., 1998).  

 

5.2 TEOR HÍDRICO MUSCULAR E BRANQUIAL 

 

 

Quando expostos a choque hipo e hiper-salino, as células das brânquias de 

C. danae e C. ornatus enfrentam, além do estresse salino, o fato de estarem 

expostas tanto a variação da água do meio externo quanto a concentração iônica da 

hemolinfa. Quando se fala sobre hidratação do tecido muscular, o desafio é um 

pouco menor, visto que o músculo está em contato apenas com a hemolinfa, e ainda 

amenizado pelo fato de tanto C. danae quanto C. ornatus serem osmorreguladores 

fracos, impedindo grandes variações na osmolalidade da hemolinfa (AMADO, 2010). 

Estes fatores somados exigem grande capacidade de manutenção hídrica nestes 

tecidos por parte destes animais. Quando ocorre a redução da osmolalidade do 

liquido extracelular, a célula ganha água e incha, sendo que acontece o contrario 

quando aumenta a concentração do liquido extracelular, com a célula murchando e 

perdendo água. Nos dois casos, a manutenção do teor hídrico celular se dá pela 

saída ou entrada de osmólitos, levando ou trazendo água consigo. Inicialmente, 

estes osmólitos são inorgânicos, como sódio e cloreto, e após algum tempo, envolve 

osmólitos orgânicos como carboidratos e aminoácidos (CHAMBERLIN ; STRANGE, 

1989; HOFFMANN ; DUNHAM, 1995; DEATON, 1997; SOUZA ; SCEMES, 2000; 

WEHNER et al., 2003; STRANGE, 2004; HOFFMANN et al., 2009; FOSTER et al., 

2010). 

Os resultados encontrados em relação ao teor hídrico muscular em ambas 

as espécies mostraram que tanto C. danae quanto C. ornatus suportaram bem os 

desafios de estresse salino a que foram submetidos, com exceção do tempo de 06 

horas, em que C. danae demonstrou diminuição no teor hídrico quando submetidos 

a meio hiper-salino de 40‰. De modo contrário, C. ornatus apresentou tendência a 

entrada de água nas células musculares quando a exposição foi em meio hipo-salino 

de 10‰. Resultados parecidos foram obtidos por Foster et al. (2010), com o 

camarão estuarino Palaemon pandaliformis submetido a um meio hiper-salino de 

35‰ por até 18 horas. Nestas condições, houve diminuição do teor hídrico de 79% 

para 76%. No mesmo estudo, mas agora com o camarão de água doce M. 
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acanthurus, um forte hiperregulador em baixas salinidades, mas que quando foi 

exposto ao choque hiper-salino de 30‰ parece ter chegado ao seu limite fisiológico, 

uma vez que começou a apresentar comportamento osmoconformador, além de não 

conseguir manter a estabilidade na hidratação hídrica do tecido muscular que 

passou de 79% para 73% em 12 horas.  

De acordo com a análise do teor hídrico branquial, não houve diferença 

entre as condições experimentais dentro de uma mesma espécie, apenas diferença 

entre C. danae e C. ornatus para o tempo de 06 horas em salinidade 35‰. Estes 

resultados corroboram outros estudos realizados no laboratório de fisiologia 

comparativa da osmorregulação (AMADO, 2010). 

 

5.3 CONCENTRAÇÃO DE OXI – HEMOCIANINA 

 

 

De acordo com o que foi observado nos experimentos realizados durante 

este estudo, C. danae apresentou grande variação nas concentrações de oxi–

hemocianina, assim como C. ornatus. Embora a diferença entre as condições 

experimentais para cada espécie não seja significativa, o contraste entre uma 

espécie e outra é bem evidente, com o nível de oxi – hemocianina na hemolinfa de 

C. ornatus sendo muito superior ao registrado para C. danae.  

Em águas com flutuação de salinidade que possam levar a uma condição 

hipo-salina, geralmente ocorre a diminuição da afinidade do oxigênio pela 

hemocianina (MANGUM, 1983; HAGERMAN,1986). Uma das contramedidas 

utilizada pelos animais seria a o aumento na síntese de hemocianina e também o 

aumento na concentração de lactato, o que restauraria os níveis de oxi-hemocianina 

à uma condição normal (BRIDGES et al., 1984; HAGERMAN, 1984). 

Em ambientes aquáticos, a concentração de hemocianina na hemolinfa dos 

decápodas é variável conforme a disponibilidade de oxigênio no local, sendo que 

esta variação pode ser intra ou interespecífica. Foi observado que populações de 

Nephrops norvegicus habitando locais bem oxigenados mostraram grande variação 

na concentração de hemocianina na hemolinfa, ao passo que populações da mesma 

espécie, mas vivendo em locais sujeitos à hipoxia apresentaram pouca variação nos 

níveis de hemocianina entre os indivíduos (SPICER, 2014). Tanto a concentração 

quanto a estrutura molecular da hemocianina é variável entre indivíduos de uma 
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população, o que torna prejudicial o transporte de oxigênio até os tecidos. Outra 

característica importante da hemocianina em siris azuis é o fato de que eles 

conseguem alterar a estrutura desta proteína em resposta a salinidade ou oxigênio 

dissolvido do meio (BELL et al., 2010). Um experimento realizado por Spicer e 

Baden (2001) demonstrou que indivíduos de uma população de lagostas Nephrops 

norvegicus possuem respostas diferentes á hipoxia dependendo da concentração 

inicial de hemocianina presente na sua hemolinfa. 

A afinidade de oxigênio pela hemocianina pode ser alterada pela ação de 

moduladores, como os íons inorgânicos (MORRIS, 1990; BRIDGES, 2001), como 

por exemplo, os íons divalentes, entre eles o Ca2+, que aumenta a afinidade por 

oxigênio em Carcinus menas (TRUCHOT, 1975; BRIDGES, 2001).  Em espécies 

osmorreguladoras, poucas mudanças ocorrem na concentração de oxi-hemocianina 

até a concentração salina de 40‰ ser alcançada. Por exemplo, em P. elegans, 

houve aumento tanto da afinidade por oxigênio quanto do efeito Bohr (TAYLOR et 

al., 1985; BRIDGES, 2001). Mudanças na subunidade da hemocianina quando os 

animais são expostos as baixas salinidades também podem influenciar 

negativamente na concentração de oxi – hemocianina (MANGUM ; RAINER, 1988; 

BRIDGES, 2001). 

Outra maneira de enfrentar o estresse salino e conseqüentemente aumentar 

o consumo de oxigênio por parte dos decápodas é a alteração de comportamento. 

Por exemplo, em estudo realizado por Mcgaw (2006), Cancer gracilis exposto a 

baixa salinidade demonstrou mudanças comportamentais como a retração de 

antenas, fechamento das partes da boca e tornar-se quiescente. Essa rápida atitude 

isola a câmara branquial do meio hipo-salino, mantendo a água circulante no seu 

interior com osmolalidade superior ao encontrado no meio externo (SUGARMAN et 

al., 1983; McGAW, 2006). Este comportamento aliado a diminuição do débito 

cardíaco leva a uma “permeabilidade aparente” resultando em uma menor 

velocidade do fluxo de hemolinfa, fazendo com que ela permaneça mais tempo em 

contato com as brânquias, diminuindo assim o influxo de água, a perda de íons e 

diminuindo o consumo de oxigênio (McGAW, 2006). Essa diminuição da velocidade 

do fluxo da hemolinfa pode ser benéfica, aumentando a extração de oxigênio da 

hemolinfa circulante (CORNELL, 1973; HUME ; BERLIND, 1976; LARIMER, 1964). 

Embora para alguns decápodas em baixas salinidades ocorra diminuição da 
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afinidade por oxigênio, como em C. sapidus, em outros ocorre o contrário, como em 

C. maenas (TRUCHOT, 1973; McGAW, 2006).  

Embora a concentração de oxi-hemocianina seja variável tanto em C. danae 

quanto em C. ornatus, o fato de que os níveis desta proteína encontrar-se elevados 

em C. ornatus podem significar, ou uma maior capacidade desta espécie em extrair 

oxigênio do meio ao qual está exposto, ou uma melhor eficiência em relação aos 

mecanismos comportamentais utilizados para diminuir a permeabilidade quando 

comparados a C. danae. Além disso, o fato de C. danae ser encontrado em locais de 

águas mais instáveis, como o interior dos estuários, faria com que ele precisa-se de 

uma maior gasto energético com a osmoregulação, como a utilização de ATPases 

para a ativação de transportadores iônicos, elevando o consumo de oxigênio e 

mantendo os níveis de oxi-hemocianina em uma concentração mínima.  
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6  CONCLUSÃO 

 

 

As espécies Callinectes danae e Callinectes ornatus, apesar de serem 

osmorreguladoras fracas do mesmo gênero, e apresentarem padrão bem 

semelhante no comportamento da osmolalidade da sua hemolinfa, apresentam 

algumas diferenças em sua regulação iônica. Como C. ornatus hiporregula mais o 

magnésio, têm mais sódio na hemolinfa do que C. danae, que possui em geral mais 

cloreto do que C. ornatus. .Embora as duas espécies habitem regiões de estuário, 

apresentam distribuições diferentes, sendo que C. danae é encontrado mais no 

interior do estuário e C. ornatus mais no exterior, o que pode se relacionar com as 

diferenças em sua regulação iônica, dado que C. ornatus tem maior diluição da sua 

hemolinfa em salinidade 10‰ do que C. danae. A análise da exposição de tecido 

(muscular e branquial) ao choque salino hipo- e hiper-osmótico, como esperado, 

revelou boa capacidade de manutenção de volume celular/hidratação tecidual para 

ambas as espécies. A hipótese de que os siris se fechem diante de choque hiper-

salino, minimizando o contato das brânquias com o meio, reduzindo assim sua 

permeabilidade aparente não pôde ser comprovada pela análise da concentração de 

oxi-hemocianina. O esperado, se isso ocorresse, seria redução na oxi-hemocianina 

na salinidade 40‰. Isto não ocorreu para as duas espécies. Mais experimentos 

devem ser conduzidos para demonstrar a eventual redução de permeabilidade 

aparente diante de exposição a salinidades acima da água do mar, e para esclarecer 

os mecanismos responsáveis pelas diferenças entre as concentrações dos íons 

sódio, magnésio e cloreto entre as duas espécies. 
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